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INTRODUÇÃO 

 

 

O termo limpeza hospitalar vem sendo com freqüência considerada com 

sinônimo de higiene hospitalar ou zeladoria hospitalar. Sem dúvida, a limpeza 

constitui o núcleo de todas as ações para os cuidados de higiene e de zeladoria das 

instituições de saúde, sendo parte integrante do processo e planejamento geral.     

Buscando uma definição específica de limpeza, podemos entendê-la como um   

processo de remoção de sujidades mediante a aplicação de energias química, 

mecânica ou térmica, num determinado período de tempo. 

 A energia química é proveniente de ação de produtos que tem a finalidade de 

limpar através da propriedade de dissolução, dispersão e suspensão da sujeira. A 

energia mecânica é proveniente de uma ação física aplicada sobre a superfície para 

remover a sujeira resistente à ação de produto químico. Essa ação pode ser obtida 

pelo ato de esfregar manualmente com esponja, escova, pano ou sob pressão de 

uma máquina de lavar. A energia térmica é proveniente da ação do calor que reduz 

a viscosidade da graxa e gordura, tornando-as mais facilmente removíveis pela 

aceleração da ação química. 

Nos casos de limpeza de objetos em estabelecimentos de saúde, a distinção 

de necessidades de limpeza vem sendo exaustivamente considerada, para a 

organização de processos de ação e de controle de sua efetividade, que devem ser 

baseadas em quatro finalidades: remoção da sujidade visível; remoção, redução ou 

destruição de microorganismos patogênicos; controle de disseminação de 

contaminação biológica e química; remoção completa de substâncias piro gênicas, 

no caso de artigos críticos e semicríticos. 

Embora não essenciais outras finalidades a serem obtidas em um processo 

de limpeza devem ser consideradas, como por exemplo, a arrumação estética. 

Embora o termo limpeza hospitalar seja bastante amplo, consideraremos neste 

manual como limpeza de superfícies fixas e equipamentos permanentes das 

diversas áreas hospitalares, o que inclui pisos, paredes, janelas, mobiliários, 

equipamentos e instalações sanitárias, não esquecendo, porém, da necessidade de 

um local aprazível o que com certeza contribui, para a recuperação da saúde dos 

usuários e um melhor desempenho nas atividades por parte dos servidores.  
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A preocupação com a limpeza, higiene e desinfecção. Começou em torno d 

ano de 1750, quando começou a se relacionar sujeira com infecção. A era da 

bacteriologia se inicia em torno de 1880, com os trabalhos básicos de Louis Pasteur 

(1822 -1895) e de Robert Kock (1843 – 1910). 

Em 1867, o Dr. Semmelweis, de Viena (Áustria), observou que a mortalidade 

nas enfermarias em que trabalhavam estudantes que vinham diretamente da sala de 

dissecações (autópsias), era muito mais elevado do que nas enfermarias assistidas 

por parteiras. 

Os estudantes passaram a fazer a desinfecção das mãos com hipoclorito que 

fez baixar a mortalidade por infecção puerperal de 12% para 1,2%. 

Essa medida simples de limpeza das mãos e o extraordinário resultado. 

levaram à preocupação com os utensílios e o ambiente. Surgiram poderosos 

produtos químicos com a finalidade primordial de desinfetar e esterilizar os materiais, 

Utensílios e o ambiente. 

A Organização Mundial de Saúde (O.M.S.) já em 1978, emitiu seu parecer 

sobre a desinfecção de rotina de ambientes: Se, e sob quais circunstâncias é 

necessária a desinfecção de rotina das superfícies em a hospitais (por exemplo 

paredes,pisos, mobiliário). Ainda é objeto de discussão. Parece razoável  restringir  

a desinfecção  às superfícies que são freqüentemente contaminadas com as mãos 

do pessoal e pacientes: outras superfícies (por exemplo pisos) ,devem ser 

desinfetados apenas imediatamente após a contaminação com secreções 

humanas”. 

A limpeza freqüente e minuciosa do ambiente hospitalar é imprescindível para 

reduzir o número de microorganismos. Acredita-se que o objetivo principal da 

higiene ambiental não é apenas o efeito das soluções germicidas. Mas sim 

principalmente, a remoção mecânica dos microorganismos dos diversos artigos e 

áreas. 
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1. POP Nº 01/2012 - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE HIGIENE E LIMPEZA 

 

 

A limpeza hospitalar constitui-se em um fator prioritário na remoção da 

sujidade e da contaminação dos mobiliários e superfícies do hospital, garantindo aos 

clientes e funcionários uma permanência em local asseado e um ambiente com 

menor carga de contaminação possível, contribuindo para reduzir a possibilidade de 

transmissão de infecções provindas de fontes inanimadas. A limpeza tem influência 

direta sobre a saúde, o conforto dos clientes, visitantes e da equipe interdisciplinar, o 

que demonstra a necessidade de estarmos implantando normas específicas para o 

estabelecimento de rotinas de limpeza e desinfecção de superfícies, bem como na 

coleta e transporte de roupas e no gerenciamento dos resíduos sólidos em saúde. 

A Equipe de Higiene e Limpeza do Posto de Atendimento Continuado – I está 

vinculado ao Serviço de Controle de Infecção PAC-I – NCI - PAC-I e Sanitização e 

desenvolverá suas atividades considerando a classificação de funções definidas 

neste manual, ou seja: 

 Equipe de Higiene e Limpeza 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde. 

 

1.1 ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL PELO NCI E SANITIZAÇÃO 

 

1) Elaborar Manual de Normas e Rotinas do Serviço de Apoio em 

conjunto com a Coordenação de Enfermagem e Administração Geral; 

2) Realizar a distribuição dos funcionários do Serviço de Apoio nas 

unidades de trabalho, considerando as necessidades do serviço; 

3) Elaborar escala de atividades, considerando as necessidades do 

serviço; 

4) Selecionar e indicar produtos aprovados pelo Ministério da Saúde para 

serem implantados na rotina, quando possível; 

5) Inspecionar periodicamente todas as áreas do PAC-I, avaliando o 

trabalho executado pelos funcionários; 

6) Supervisionar a limpeza dos jardins e pátios do PAC-I; 
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7) Fazer relatórios mensais e avaliações constantes do trabalho efetuado; 

8) Cumprir ordens de serviço e regulamentos do PAC-I; 

9) Orientar e supervisionar o uso de Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI’s; 

10) Proporcionar Educação Continuada para os funcionários da Equipe de 

Higiene e Limpeza. 

 

1.2 ATRIBUIÇÕES DO FUNCIONÁRIO DA EQUIPE DE HIGIENE E LIMPEZA 

 

a) Higiene Pessoal Adequada; 

b) Assiduidade e pontualidade; 

c) Dedicação e interesse pela qualidade do trabalho;  

d) Lealdade para com colegas e Instituição; 

e) Respeito e cortesia; 

f) Alimentar-se em hora e local adequados; 

g) Na ocorrência de acidente de trabalho notificar a supervisão do serviço 

h) Zelar pelas condições de limpeza conservação de materiais do PAC-I;  

i) Executar as atividades determinadas pelo Responsável do NCI e 

Sanitização, de acordo com as normas preestabelecidas; 

j) Sigilo sobre os assuntos institucionais; 

k) Respeito à hierarquia funcional; 

l) Cumprir as leis e regularidades em vigor; 

m) Prudência; 

n) Uso de sinalizador; 

o) Responder pelo uso e manutenção do material colocado à sua 

disposição; 

p) Identificar e comunicar ao Responsável pelo NCI e Sanitização, os 

problemas relativos à execução das atividades inerentes a função; 

q) Notificar ao Responsável pelo NCI e Sanitização qualquer extravio ou 

quebra de material de higiene e limpeza nas instalações sob seus cuidados; 

r) Responder pela ordem estética preestabelecida nas áreas de sua 

competência; 
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s) Usar uniforme e EPI’s, zelar pelos mesmos e notificar danos eventuais 

ao responsável pelo NCI e Sanitização; 

t) Conservar a limpeza do pátio, estacionamento e jardins; 

u) Coletar, transportar e armazenar os resíduos sólidos em saúde, 

conforme Plano de Gerenciamento anexo neste manual, elaborado pela 

CCI/SESAU.  
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2. POP Nº 02/2012 - LAVAGEM SIMPLES DAS MÃOS 

 

 

2.1 Definição: 

 

É a fricção manual vigorosa de toda superfície das mãos e punhos, utilizando-

se sabão e/ou detergente, seguidas de enxágüe abundante em água corrente. 

 

2.1.1 Agente: 

 

Todos os profissionais que prestam assistência ao paciente. 

 

2.1.2 Objetivo: 

 

Remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, 

assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à 

permanência e à proliferação de microrganismos no ambiente da Unidade de Saúde. 

 

2.1.3 Procedimento: 

 

1) Abrir a torneira e molhar as mãos evitando encostar-se à pia;  

2) Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para 

cobrir todas as superfícies das mãos. 

3) Ensaboar as palmas das mãos friccionando-as entre si. 

4) Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços 

interdigitais.  

5) Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 
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6)  Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando - se movimento circular e vice-versa.  

7)  Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma 

da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

8)  Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, 

utilizando movimento circular e vice-versa.  

9) 9     Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão.  Evitar contato 

direto das mãos punhos.  

10) 10.  Desprezar papel - toalha na lixeira para resíduos comuns.  

Duração do procedimento 40 a 60 segundos. 
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2.1.4 Observações: 

 

 A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a 

prevenção e controle das infecções institucionais. 

 A lavagem das mãos deve ser realizada: 

 A lavagem das mãos deve ser realizada: 

 Antes e após qualquer procedimento; 

 Antes e após atender o paciente;  

 Durante a assistência a um único paciente, sempre que envolver 

contato  com diferentes partes do corpo;      

 Após qualquer atividade de limpeza; 

 Ao verificar sujeira visível nas mãos; 

 Após tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

 Ao iniciar e terminar o turno de trabalho; 

 Antes de colocar luvas e após retirá-las. 

 Após a lavagem das mãos proceder a fricção com álcool a 70% 

glicerinado. 

 Evitar o uso de jóias e manter unhas curtas, pois são passíveis de 

depósitos de microorganismos. 

 A lavagem das mãos com anti-sépticos é recomendada em: 

 Procedimentos invasivos; 

 Contato direto com matéria orgânica. 

 

2.2 PRECAUÇÕES UNIVERSAIS 

 

Tendo em vista que não é possível obter os dados clínicos necessários para o 

diagnóstico de doenças transmissíveis em uma única abordagem e, levando-se em 

consideração a ocorrência de portadores assintomáticos de infecções transmissíveis, 

recomenda-se que um sistema de Precauções Universais seja adotado por todos 

os profissionais que atuam em serviços de saúde, na assistência direta e indireta 

prestada aos pacientes, independente da doença inicialmente diagnosticada. 
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2.3 PROCEDIMENTO PARA AS PRECAUÇÕES UNIVERSAIS 

 

 Lavar as mãos com água e sabão líquido, secar e fazer antissepsia 

com álcool a 70% glicerinado entre os procedimentos e sempre que houver contato 

com sangue e outros fluídos corporais. Realizar este procedimento sempre após a 

retirada das luvas. 

 As luvas devem ser utilizadas para a manipulação de sangue e outros 

fluídos corporais bem como para procedimentos de limpeza e desinfecção de 

superfícies.  

 Utilizar avental fechado sobre as roupas de uso comum ou uniforme de 

mangas longas durante a realização das atividades de limpeza e desinfecção de 

superfícies, coleta e transporte de roupas contaminadas e do lixo. 

 Cuidados especiais devem estar presentes para prevenir exposições 

acidentais a sangue e outros fluídos corporais provocados por material 

perfurocortante. Utilizar recipientes de paredes rígidas, resistentes à punctura para o 

transporte e recolhimento de todos os materiais perfurocortante contaminados. 

 Usar máscaras e óculos quando houver risco de contaminação de 

mucosas de face (olhos, boca e nariz) com respingos de sangue ou outros fluídos 

corporais. 

 Profissionais que atuam em serviços de saúde portadores de lesões de 

pele devem evitar o contato com o paciente, principalmente em situações de risco de 

exposição a sangue e outros fluidos corporais, bem como evitar contato com 

equipamentos contaminados, até que a lesão da pele tenha desaparecido. 
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3. POP Nº 03/2012 - PREVENÇÃO DE EXPOSIÇÃO COM MATERIAL 

BIOLÓGICO 

 

 

Embora se enfatizem as recomendações de Precauções Universais, a 

exposição acidental a sangue e outros fluidos corporais ocorre frequentemente entre 

os profissionais que atuam em serviços de saúde. As ocorrências mais comuns são 

as perfurações com objetos pontiagudos contaminados durante a assistência ao 

paciente ou posteriormente, quando do descarte ou reprocessamento, mesmo com o 

uso de luvas. Outra situação comum é a permanência de sangue sobre a pele hígida 

ou com solução de continuidade, provocada pelo elevado percentual de micro furos 

presentes em luvas, mesmo estéreis de primeiro uso, ou em procedimentos 

cirúrgicos prolongados. 

 Estas situações determinam risco elevado para a contaminação acidental 

pelo vírus da hepatite B e C, HIV e outros patógenos veiculados pelo sangue. A 

única oportunidade realmente preventiva em termos de vacinação refere-se à 

hepatite B. Programas periódicos de vacinação são recomendados para todos os 

profissionais da saúde que devem ser orientados quanto à necessidade de 

completar o esquema. A Instituição de Saúde que oferecer um programa periódico 

de vacinação deve resguardar-se legalmente dos eventuais casos de não aderência 

à imunização, solicitando a assinatura de termo de responsabilidade pelo funcionário 

em questão. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS APÓS EXPOSIÇÃO A SANGUE E OUTROS FLUÍDOS 

 

 A pessoa exposta a sangue e outros fluídos corporais deverá lavar a região 

com água e sabão, aplicando uma solução anti-séptica sobre a lesão, (álcool a 

70%), friccionando por um tempo mínimo de 30 segundos. Se o acidente for 

ocasionado pela presença de secreção em contato com a mucosa da pessoa, 

recomenda-se a lavagem exaustiva, com água e/ou solução fisiológica, da área 

exposta. Em seguida, deverá procurar imediatamente o Responsável pelo Serviço 

de Controle de Infecção Hospitalar e Sanitização e/ou Supervisão de Enfermagem 

para o preenchimento da Ficha de Notificação de Acidente por Material Biológico e 
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preenchimento da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) na própria 

instituição com o Enfermeiro responsável do plantão devendo ser comunicado em 

até 24 horas do acidente a medicina do trabalho salvo em exceção nos feriados e 

finais de semana em até 72 horas.  

O preenchimento deverá ser feito via sistema site 

http://www.cascavel.pr.gov.br/   

1º Passo: Portal do servidor; 

2 º Passo: CAT- 

3 º Passo:Matricula de quem está digitando a CAT, senha de acesso; 

4 º Passo entrar. 

5 º Passo CAT 

6 º Passo digitar todos os dados solicitados; 

7 º Passo Confirmar e imprimir em um arquivo de PDF  4 vias. 

De posse das 4 vias do documento, a pessoa exposta deverá ser 

encaminhada para o serviço de referência no HUOP em um prazo máximo de duas 

horas após a exposição, onde irá receber o atendimento e iniciar a quimioprofilaxia 

caso houver necessidade. O servidor deverá levar as quatro vias do impresso para 

consultar no HUOP sendo que a 1ª via do documento ficará retida no HUOP e a 2ª 

via ficará com o servidor, a  3º via será encaminhada a Medicina do trabalho; a 4º 

ficará na instituição. Este ao retornar deverá apresentar ao NCI para o agendamento 

de retorno e acompanhamento epidemiológico junto ao Centro Regional de 

Especialidades – CRE e Setor SEADM. 
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4. POP Nº 04/2012 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

 

 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s destinados ao Serviço de 

Apoio seguem padronização da Vigilância Sanitária, considerando-se as atividades 

desenvolvidas e os riscos associados a estas: 

 Uniforme: A calça e o avental, sapato, servem de barreira de proteção. 

O uniforme é de uso obrigatório e deve ser vestido antes do registro de entrada e 

retirado após registrar a saída no cartão ponto.  

 Deverá ser higienizado diariamente. 

 Luvas de Borracha: Servem de proteção para as mãos. Devem ser 

usadas sempre que for realizar limpeza e desinfecção de áreas contaminadas, 

coleta, separação e transporte de roupas contaminadas e durante a coleta, 

transporte e armazenamento do lixo. Não devem ser utilizadas indevidamente como, 

por exemplo, para pegar em fechaduras das portas, torneiras, telefone e outros 

objetos de uso comum. Devem ser de uso individual e estarem sempre limpas e 

secas. 

 Máscaras: Descartáveis, devem ser usada na limpeza de áreas 

contaminadas, durante a coleta, separação e transporte de roupas sujas e/ou 

contaminadas bem como na coleta, transporte a armazenamento do lixo. 

 Máscara de Carvão Ativado: De uso individual, devem ser utilizadas 

sempre que manipular produtos químicos como proteção contra gases tóxicos 

eliminados das soluções desinfetantes. 

 Óculos: De uso individual, servem de proteção para os olhos contra 

substâncias químicas, sangue e fluídos corporais. Devem ser utilizados durante a 

separação das roupas contaminadas e do lixo, bem como durante a higienização de 

paredes e teto. Limpar a cada uso com água e sabão. 

 Botas: De uso individual, devem ser impermeáveis e com solado 

antiderrapante. Devem ser usadas ao lavar áreas internas e externas. Após o uso, 

devem ser higienizadas com água e sabão. 

Todos os EPI’s depois de limpos e secos devem ser acondicionados em local 

protegido e individualizado, evitando o uso dos mesmos por mais de uma pessoa, 

bem como a exposição acidental a fontes de contaminação. 
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5. POP Nº 05/2012 - CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS HOSPITALARES 

 

 

Todos os ambientes, exceto aqueles mantidos sob condições estéreis, 

albergam microorganismos patogênicos. Desta forma, não é surpresa que o 

ambiente hospitalar esteja contaminado com microorganismos. Apesar de muitos 

surtos de infecções hospitalares terem-se originado de reservatórios de patógenos 

do ambiente hospitalar inanimado, a contribuição do ambiente na aquisição e 

disseminação de infecções hospitalares endêmicas é imaginado ser insignificante. 

Por esta razão, o controle microbiológico de rotina não é recomendado. 

Cabe salientar que o reconhecimento das áreas que constituem o ambiente 

hospitalar contribui na definição dos processos de limpeza a serem adotados, 

considerando-se o risco de exposição a microorganismos em cada uma destas 

áreas. 

 

5.1 ÁREAS CRÍTICAS 

 

 São aquelas onde existe um risco maior de haver transmissão de infecções, 

por haver um maior número de pacientes graves, um número maior de 

procedimentos invasivos ou onde se encontram pacientes com seu sistema 

imunológico deprimido. Exemplos: Lavanderia; Área de Isolamento; Centro de 

Material e Esterilização; Serviço de Nutrição e Dietética Suporte a vida. 

 

5.1.1 ÁREAS SEMI-CRÍTICAS 

 

São todas as demais áreas onde se encontram pacientes internados, mas 

cujo risco de transmissão de infecção é menor. Exemplos: Consultórios; Enfermarias; 

Ambulatório; Sala de Curativos; Posto de Enfermagem; Sala de Injetáveis; Sala de 

Observação; Sala de Inalação; Sala de Raio X. 
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5.1.2 ÁREAS NÃO-CRÍTICAS 

 

 São todas as áreas não ocupadas por pacientes. Exemplos: Escritório; 

Secretaria; Almoxarifado; Farmácia; Sala de Estar; Vestiário de Funcionários; Áreas 

Administrativas. 

 

5.2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

 

A limpeza e a desinfecção são procedimentos básicos adotados pelo Serviço 

de Apoio durante a realização de suas atividades. A escolha de um método ou a 

associação deste fundamenta-se na necessidade da área a ser higienizadas, 

considerando-se sua classificação em crítica, semi crítica e não-crítica.  

 

5.2.1 CONCEITO DE LIMPEZA 

 

É a remoção de sujidades nas superfícies fixas mediante o uso de água e 

sabão, reduzindo a população microbiana no ambiente. 

 Limpeza Concorrente: É aquela realizada diariamente e inclui a 

limpeza de pisos, instalações sanitárias, superfícies horizontais de equipamentos e 

mobiliário, esvaziamento e troca de recipientes de lixo, de roupas e arrumação geral. 

Em casos específicos, esse tipo de limpeza pode e deve ser realizado mais de uma 

vez por dia. 

 Limpeza Terminal: Trata-se de uma limpeza completa, abrangendo 

pisos, paredes, equipamentos e mobiliário, inclusive camas, macas e colchões, 

janelas vidros portas, luminárias em todas as suas superfícies (internas e externas). 

A periodicidade de limpeza de todos esses itens dependerá da área onde os 

mesmos se encontram e de sua frequência de sujidade. 

  Limpeza Imediata: Trata-se da limpeza que é realizada quando ocorre 

sujidade após a limpeza concorrente em áreas críticas e semi-críticas, em qualquer 

período do dia, quando observada através de vistoria contínua e de solicitação. Tal 

sujidade refere-se principalmente àquelas de origem orgânica e química, com risco 

de disseminação e contaminação. Essa limpeza limita-se a remoção imediata dessa 
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sujidade do local onde ocorreu e a sua adequada dispensação. A técnica utilizada 

dependerá do tipo de sujidade e de seu risco de contaminação. 

 Limpeza de Manutenção: É constituída de alguns requisitos de 

limpeza concorrente. Limita - se mais ao piso, banheiro e esvaziamento do lixo em 

locais de grande fluxo de pessoal e de procedimentos, sendo realizada nos três 

períodos (manhã, tarde e noite), conforme a necessidade, através de rotina e de 

vistoria contínua. 

 

5.2.2 CONCEITO DE DESINFECÇÃO 

 

Consiste na redução de microorganismos potencialmente patogênicos pela 

ação de agentes químicos ou físicos. Este processo geralmente destrói 

microorganismos na forma vegetativa, não incluindo os esporos. 

 

5.2.3 OPERAÇÕES DE LIMPEZA 

 

A ênfase rigorosa na realização de movimentos de limpeza em uma única 

direção e sem retorno, partindo-se do local considerado menos contaminado para o 

mais contaminado deve ser considerada nos estabelecimentos de saúde. Por outro 

lado, a efetividade da limpeza baseia-se antes na sua capacidade de remoção de 

sujidade através da lavagem por fricção ou escovação com água e detergente em 

quantidade suficiente do que na mera passagem de pano úmido em sentidos pré-

determinados. Entretanto, a necessidade de etapas coerentes de limpeza, iniciando-

se de locais sabidamente mais limpos para os mais sujos, não deve ser desprezada, 

mesmo que seja para estabelecer uma relação funcional do trabalho. 

Princípios Básicos de Limpeza 

a) De cima para baixo 

b) Da esquerda para a direita 

c) Do mais distante para o mais próximo 

d) De dentro para fora 

e) De trás para frente 
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5.2.4 LIMPEZA SECA 

 

É uma operação de higiene que visa remover a sujeira do chão. Em hospital, 

esta operação só deve ser feita com aspirador, somente onde houver tapete, isto é, 

em locais da administração. O uso de vassouras em qualquer ambiente hospitalar é 

desaconselhado, com exceção de calçadas externas, pátio e estacionamento. 

 

5.2.5 LIMPEZA MANUAL ÚMIDA COM PANO. 

 

É a operação de higiene que visa à remoção da sujeira e consiste em passar 

pano ou esponja umedecido em solução detergente com enxágue posterior com 

pano umedecido em água limpa. Esse procedimento é adotado mais para paredes, 

mobiliários e equipamentos de grande porte. No caso de pisos, é utilizado o mesmo 

procedimento com o auxílio do rodo. Este procedimento requer muito esforço do 

profissional e o submete aos riscos de contaminação. Pano utilizado na limpeza 

deve ser encaminhado e lavado na lavanderia e após , guardados secos por medida 

de higiene e conservação. 

 

5.2.6 Como proceder na limpeza com pano: 

 

1) Preparar dois baldes, um com solução, outro com água; 

2) Levar o material para o local a ser limpo; 

3) Molhar o pano na solução preparada e passar o pano em movimentos 

retos para frente e para trás, da primeira vez, para juntar o lixo que esteja no chão; 

4) Mergulhar sempre que necessário o pano no balde nº. 2, que é o que 

tem a água sem solução, sempre que a água estiver suja deverá ser substituída por 

outra limpa, 

5) Torcer e mergulhar no balde nº. 2, que tem o produto e deverá estar 

com aspecto limpo, torcer e aplicar no piso; 

6) Trocar a água com o sabão líquido ou desinfetante sempre que estiver 

suja. Não utilizar o pano de limpeza de pisos e banheiros na limpeza de móveis e 

superfície. 
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7) Lavar os baldes enxugá-los e guardá-los em local próprio; 

8) Levar os panos para a lavanderia ao final de cada turno. 

9) Higienizar e secar os materiais usados. 

10) Deixar o ambiente limpo e organizado. 

11) Lavar as mãos conforme a técnica. 

 

5.3 LIMPEZA MANUAL MOLHADA 

 

Trata-se de um método de limpeza eficiente, mas que só pode ser realizado 

na limpeza de pisos em áreas onde existem ralos para escoamento da solução 

detergente e água de enxágüe. O procedimento consiste em espalhar uma solução 

de detergente no piso e esfregar com escova ou esfregão, empurrar com rodo a 

solução suja para o ralo ou recolhê-la com o auxílio de uma pá, enxaguar com água 

limpa e secar com pano limpo. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Enceradeira 

 

1. Testar a máquina antes de transportá-la para o local de trabalho, para 

verificar suas condições de operação. 

2.    -No local, instalar o disco ou escova de lavagem ideal para o tipo que 

será executado, considerando também as características que o piso possui. 

3. Observar se o disco está bem centralizado para agir igualmente no 

piso. 

4. Antes de ligar e enceradeira, verificar se a tomada elétrica possui a 

mesma voltagem da máquina. 
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5. A utilização de extensões elétricas deve ser evitada, se possível e se o 

local assim o permitir. 

6.  

5.4 TIPOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA 

 

5.4.1 PISO 

 

A limpeza do piso tem por objetivo manter a boa aparência do ambiente e 

conservar o material do qual é feito o piso. Esta limpeza exige o uso de produtos 

adequados, os quais serão escolhidos pelo Enfermeiro do Serviço de Controle de 

Infecção e Sanitização. Estes produtos devem estar padronizados pelo Município, e 

de acordo com a regulamentação da ANVISA. As normas de uso devem ser 

observadas e obedecidas, a fim de se obter o melhor resultado com o menor custo e 

o menor desgaste do material. A limpeza do piso esta diretamente relacionada ao 

fluxo de pessoas e a sujidade do local, podendo ser realizada mais de uma vez se 

houver necessidade.  

 Concreto: Pode ser esfregado com vassoura, usando água limpa com 

solução de limpeza padronizada pelo SESAU. 

  Ladrilho: Deve ser tratado como o concreto, lavado com solução 

neutra escovados quantas vezes forem necessário.  

 

5.4.2 RETIRAR PÓ E RESÍDUOS COM PANO 

 

5.4.2.1 Objetivo 

 Remover pó ou partículas de mesas, cadeiras, objetos, rodapé, 

corrimão. 

 

5.4.2.2 Materiais 

 Panos absorventes úmidos. 
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5.4.2.3 Ação: 

 

 Preparar área a ser limpa. 

 Utilizar pano umedecido, enxaguar quando estiver com muita sujidade. 

 

Observação 

Recolocar cuidadosamente qualquer material que tenha sido removido 

durante o processo de retirado do pó. 

 

5.5 RETIRAR PÓ DO PISO  

 

5.5.1 Objetivo 

Remover partículas soltas depositadas sobre pisos, utilizando sistema de 

varredura úmida (rodo e panos de limpeza de pisos). 

 

5.5.2 Materiais 

 Pano seco, limpo; 

 Rodo; 

 Pá de lixo; 

 Saco de lixo. 

 

5.5.3 Ação 

 

 Colocar o pano limpo e úmido no rodo; 
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 Passar o pano com o rodo sobre o piso, quantas vezes forem 

necessário, até que se obtenha a limpeza; 

 Recolher os detritos. 

 Após o termino da limpeza proceder o  recolhimento do material e 

organizar o setor. 

 

5.5.4 Recomendações de uso geral 

 

1. Utilizar equipamento de proteção individual (EPI), sempre; 

2. Começar do ambiente menos contaminado para o mais contaminado; 

3. Iniciar a limpeza da área menos contaminada para a mais 

contaminada; 

4. Iniciar a limpeza pelo teto; 

2. Proceder a varredura úmida; 

3. Corredores: dividir corredor ao meio, deixando um lado livre para o 

trânsito de pessoal enquanto procede a limpeza do outro; 

4. Usar a técnica de dois ou três baldes; 

 

5.5.4.1 Área crítica, usar três baldes: 

Balde 1: Água pura; 

Balde 2: Água e sabão; 

Balde 3: Com solução padronizada pela SMS. 

 

5.5.4.2 Área semi-crítica e não-crítica, usar dois baldes: 

Balde 1: Água pura; 

Balde 2: Água e sabão; 

1) Todo o trabalho deve ter início no ponto mais distante do ambiente de 

tal forma que o fim dos trabalhos seja na divisa ou saída do local; 

2) Limpar em único sentido, de cima para baixo e em linhas paralelas, 

nunca em movimentos de vai e vem; 
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3) Todo material usado para limpeza (baldes, panos, vassouras etc.), 

deverá ser limpo e guardado em local apropriado. 

 

 

5.6 RETIRAR ACÚMULO DE ÁGUA COM RODO 

 

5.6.1 Objetivo 

 

Secar superfícies molhadas. 

 

5.6.2 Material. 

 

Rodo 

 

5.6.3 Ação  

 

 Preparar a área. 

  Remover móveis e objetos.  

 Secar o local.  

 

5.6.4 Aplicação 

 

 -Começar a secagem com o rodo pelo ponto mais distante do local 

onde a água será descartada; 

 -Ao puxar a água, cuidar para não respingar nas paredes, rodapés ou 

móveis; 

 -Iniciar o trabalho procurando remover primeiramente grandes volumes 

de líquido que esteja sobre o piso (poças de água). Conduzindo - os para o local de 

descarte, ou seja, o ralo mais próximo; 
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 -Após, iniciar o trabalho de secagem propriamente dito, buscando 

secar totalmente o piso; 

 -Este processo deve ser repetido tantas vezes quantas forem 

necessárias até área estar totalmente seca; 

 Quando necessário associar este produto ao de secagem com panos 

de limpeza. 

 

5.7 SECAR PISO COM PANO DE CHÃO. 

 

5.7.1 Objetivo 

 

Secar pisos molhados com pano de chão. 

 

5.7.2 Materiais. 

 

Pano de chão, baldes e rodo. 

Luvas de borracha, sinalizador. 

 

5.7.3 Ação. 

 

 Reunir materiais necessários. 

 Sinalizar; 

 Enrolar o pano de chão no rodo. 

 Passar o rodo com pano sobre o piso molhado. 

 Torcer o pano no balde, usando luvas de borracha. 

 Mergulhar o pano no balde para liberar a sujeira. 

 Repetir a operação até secar o piso completamente. 

Observações: Pano de chão 

 - Feito de tecido ou material conhecido como não – tecido. 
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 - Deve ser absorvente e reter a maior quantidade de líquido possível de 

acordo com o especificado. 

 Troca de água. 

 - Quando a água do balde (de água limpa) estiver suja, deve ser 

descartada, EXCLUSIVAMENTE,  no vaso sanitário mais próximo e na falta do 

mesmo no expurgo, e o balde lavado, para então ser enchido  novamente com água; 

 - Não deverá ser desprezada a água suja nos seguintes locais: pias, 

sala de procedimento, sala de injetáveis, sala de curativo, etc. 

 

5.8 LIMPEZA ÚMIDA DE PISO COM ÁGUA 

 

5.8.1 Objetivo 

 

Promover a limpeza de pisos. 

 

5.8.2 Materiais 

 

 - Baldes limpos; 

 - Sinalizações; 

 - Panos limpos; 

 - Detergente apropriado, conforme padronização instituída. 

 

5.8.3 Ação 

 

 Preparar e sinalizar a área a ser limpa;  

 Preparar a solução detergente  

 Balde 01 com solução padronizada pelo SESAU.  

 Balde 02 com água limpa; 

 Proceder a limpeza do chão utilizando primeiro a solução do balde 1 

com solução detergente padronizada pela SESAU; 
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 Em sequência, utilizar o balde 02 com água limpar para finalizar o 

processo de Limpeza; 

 Recolher o material procedendo a limpeza e organização dos 

equipamentos utilizados. 

Observações: 

 Preparação da área. 

 - Espalhar as placas sinalizadoras. 

 - Remover obstáculos: Mobiliário, etc. 

 - Isolar a área a ser tratada. 

 

5.9 LAVAR PISO COM MÁQUINA LAVADORA AUTOMÁTICA 

 

5.9.1 Objetivo 

 

 - Remover do piso toda e qualquer sujidade. 

 

5.9.2 Materiais 

 

 Máquina lavadora automática; 

 Suporte para disco e respectivo disco ou escova de lavagem; 

 Extensões elétricas; 

 Placa sinalizadora de piso molhado; 

 Solução apropriada, conforme padronização da instituição; 

 Balde ou mangueira. 

 

5.9.3 Ação 

 

1) Remover o pó do piso com pano úmido. 

2) Isolar a área. 

3) Aplicar solução padronizada no piso. 
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4) Instalar escova de lavar ou disco sintético no suporte da enceradeira. 

5) Iniciar o processo de lavagem sempre no ponto mais distante da saída 

do ambiente. 

6) Concluída a lavagem, proceder ao enxágüe da área. 

7) Limpar a enceradeira, acessórios e utensílios.  

 

 

Observações: Preparação da lavadora automática 

 Testar a máquina antes de transportá-la para o local de trabalho, para 

verificar suas condições de operação; 

 No caso de máquinas movidas á bateria, verificar se estão carregadas; 

 Verificas se os tanques da lavadora estão limpos e vazios; 

 No local, instalar o disco ou escova de lavagem ideal para o tipo que 

será executado, considerando também as características que o piso possui. 

Observar se o disco está bem centralizado para agir igualmente no piso; 

 Encher o tanque com solução detergente, evitando que caia produtos 

sobre outras partes da lavadora; 

 Antes de ligar enceradeira, verificar se a tomada elétrica possui a 

mesma voltagem da máquina. A utilização de extensões elétricas deve ser evitada, 

se possível e se o local assim o permitir; 

 

5.9.4 Utilização da lavadora automática 

 

 Iniciar a lavagem pelo ponto mais distante da saída do ambiente; 

 Regular a pressão da escova ou disco, de acordo com as 

características do piso e do trabalho que está sendo executado; 

 Abaixar o rodo para a sucção; 
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 Regular a quantidade de solução necessária que será aplicada no piso; 

 Andar com a máquina em linha reta até o final de cada área. Efetuar 

curva de 180 graus e retornar paralelo á área já lavada, sobrepondo 5 cm, 

aproximadamente, para evitar falhas; 

 Desligar o aplicador de líquidos 1m antes do retorno ou curva. Reiniciar 

a injeção de solução, após ter concluído a curva. 

 

5.9.5 Recomendações de uso geral 

 

 Lavadoras automáticas possuem relê térmico para o motor de escova 

ou disco. Caso aconteça do motor da escova parar, aguardar alguns minutos para 

religar, pois houve sobrecarga. Se as paradas forem constantes, aliviar a pressão da 

escova ou disco: pode o ocorrer também com o uso de extensões inadequadas; 

 Este tipo de máquina também possui sistema de segurança para a 

sucção, onde motores são desligados ou param de sugar quando o tanque de 

recolhimento de resíduos está cheio. Basta esvaziar o tanque para a máquina voltar 

a funcionar; 

 

5.9.6 Limpeza da enceradeira e acessórios 

 

 Após a conclusão do trabalho, desligar o equipamento da tomada 

elétrica e retirar o disco ou escova; 

 Escovar os tanques de aplicação e recolhimento em local apropriado. 

Promover vários enxágue no tanque de recolhimento até ficar completamente limpo; 

 Desmontar o rodo de sucção e lavar cuidadosamente, removendo 

todos os resíduos do interior do rodo e entre as borrachas; 

 Secar os tanques. Proceder a limpeza, com pano úmido, de todo 

equipamento; 

 Deixar o motor de aspiração funcionando durante 3 minutos para 

eliminar a umidade; 

 Nos casos elétricos deve ser passado pano úmido enquanto são 

enrolados. 
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5.10 No DML 

 

 Colocar em solução detergente os discos até que solte toda sujidade 

impregnada. Sacudi-los para tirar excessos de detergente e os resíduos 

remanescentes. Colocar para secar. 

 

Cuidados com máquinas movidas á bateria 

 

 Nunca trabalhar com a lavadora quando o nível da carga estiver abaixo 

recomendado. 

 

5.11 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PAREDE 

 

5.11.1 Objetivo 

 

 Promover a limpeza e desinfecção de paredes. 

Materiais 

 Solução padronizada pelo SESAU. 

 Rodo com pano limpo. 

 Sinalizador. 

 Luvas de proteção, óculos e máscara de proteção. 

 

5.11.2 Ação 

 

1- Preparar a solução. 

2- Preparar a área a ser tratada. 

3- Limpar. 

4- Organização Manutenção 
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5.11.3 Observações 

 

Preparar a solução 

 Diluir a solução em água quando não for pronto para uso, seguindo as 

recomendações do fabricante. 

 Colocar a solução ou produto pronto para uso no balde. 

 Preparar a área a ser limpa. 

 Remover todos os objetos da área onde o trabalho será realizado. 

Isolar a área utilizando placa sinalizadora. 

 

5.11.4 Limpar 

 

 Imergir o pano no balde com a solução preparada e remover o excesso 

para não pingar. 

 Esfregar a parede com o pano no rodo, de cima para baixo com 

movimentos sempre no mesmo sentido, da direita para a esquerda ou vice-versa, 

nunca movimentos circulares. Molhar a parede sem deixar escorrer, deixar a solução 

atuando no mínimo pelo tempo recomendado pelo fabricante: cobrir 

aproximadamente 2m² de parede cada vez. 

 Lavar e enxaguar o pano em água limpa a cada 2m². 

 Cobrir toda a parede, sem interrupção para evitar falhas, contaminação 

cruzada, etc. 

 

5.11.5 Acabamento e manutenção 

 

 Quando o piso estiver seco, remover as placas sinalizadoras de piso 

molhado. 

 Repor o mobiliário e outros objetos anteriormente removidos dos seus 

lugares. 

 Recolocar os objetos retirados das paredes, mobiliário e demais 

objetos. 
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5.12 LAVAR PISO COM ESCOVA E MANGUEIRA – ÁREA EXTERNA 

 

5.12.1 Objetivo 

 

 Lavar superfícies visando à eliminação de partículas e sujidades 

impregnadas. 

 

5.12.2 Materiais 

 

 Placas sinalizadoras. 

 Mangueira, escova/escovões. 

 Detergentes. 

 Rodos, panos e balde. 

 

5.12.3 Ação 

 

 Identificar a área com placas sinalizadoras de piso molhado. 

 Instalar a mangueira como recomendado. 

 Diluir a solução padronizada de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

 Remover as gomas de mascar aderidas ao piso com espátulas 

específicas e desprezá-las em saco de lixo; 

 Molhar previamente a superfície a ser lavada. 

 Imergir o escovão ou escova no balde com detergente até que esteja 

encharcada. 

 Aplicar o detergente com o escovão ou escova realizando a esfregação; 

 Enxaguar com água limpa, utilizando a mangueira. 

 Puxar a água com auxílio do rodo de limpeza. 

 Limpar a mangueira após o uso, enrolando – a no carrinho especifico; 

 Organizar todo o material utilizado no DML; 
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Observações: 

Molhar previamente 

 A aplicação de água antes do processo de lavagem propriamente dita é 

necessária para que a superfície fique molhada ou úmida antes de receber o 

detergente. Esta etapa garante um espalhamento melhor e menor consumo do 

produto de limpeza. 

 

Detergente 

 Deve ser empregado um detergente que não seja agressivo à 

superfície a ser tratada e que tenha a matéria ativa indicada para a remoção da 

sujidade em questão. 

 Diluir o produto padronizado como recomendado pelo fabricante. 

 

Enxaguar com mangueira 

 É muito comum nos processos de lavagem a utilização de mangueiras 

para aplicação de água, para carrear detritos e enxaguar os resíduos de sujidades e 

detergentes. Esta prática proporciona grandes gastos desnecessários com o 

consumo de água. Desta forma o enxágue utilizando mangueira deve ser para a 

criação de um filme de água, para depois com utilização de rodos, ser realizada a 

limpeza do piso. 

 

Secar Superfícies 

 Utilizar panos de limpeza no acabamento com o objetivo de evitar o 

aparecimento de manchas. 

 Realizar a limpeza do equipamento após sua utilização. 

 

Recomendações de uso geral 

 Todo trabalho deve ser iniciado no ponto mais distante da saída do 

ambiente ou do raio, de forma tal que o encerramento dos trabalhos seja na divisa, 

porta de saída do ambiente ou no raio de escoamento de água. 

 Antes de molhar o local, deve ser analisado se não existem materiais 

que possam ser danificados pela ação da água ou detergente. Cuidados especiais 
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devem ser dados a tomadas elétricas, móveis, objetos e utensílios presentes no 

ambiente. 

 

5.13 LAVAR PISO COM MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO OU HIDROJATEADORA 

– ÁREA EXTERNA. 

 

5.13.1 Objetivo 

 

 Lavar pisos com remoção das sujidades impregnadas. 

 

5.13.2 Materiais 

 

 Máquina lavadora de alta pressão. 

 Acessórios (mangueira, tambor, carrinho, etc.). 

 Detergente apropriado para hidrojateadora. 

 Sinalizações. 

 Rodo, pano, balde com água e pá coletora. 

 

5.13.3 Ação 

 

 Isolar e sinalizar a área. 

 Transportar e montar o equipamento no local do trabalho. 

 No caso de limpeza de pisos, recolher os detritos com a vassoura e a pá 

coletora. 

 Encher o reservatório de detergente ou o tanque com solução de 

detergente, conforme modelo da máquina de pressão ou hidrojateadora. 

 Posicionar a máquina lavadora e acionar o gatilho mantendo o bico a 

uma distância de 30 a 40 cm do local a ser limpo. 

 Lavar em movimentos em paralelos, ao final de cada passe, virar e fazer 

o passe ao lado sobreposto aproximadamente 2 cm no passe anterior. 

 Repetir os equipamentos até que toda a área esteja limpa. 
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 Recolher o líquido de lavagem e secar a superfície com rodo, pano a 

seguir descartar em local apropriado. 

 

5.13.4 Lavadora alta pressão 

 

 Existem vários modelos de máquinas com diferentes recursos, 

capacidades e pressões de trabalho. Procurar adequar o equipamento às exigências 

do trabalho, seguindo a orientação repassada pelo serviço. 

 

5.13.5 Cuidados adicionais 

 

 Algumas máquinas trabalham com pressão muito elevada. Pode causar 

ferimentos ou avarias ao piso. Nunca dirigir o jato contra a pele ou objetos delicados. 

 No caso de máquinas elétricas, antes de ligar o equipamento verificar se 

a tomada elétrica possui a voltagem adequada. O uso de extensões elétricas deve ser 

evitado sempre que possível. Se não, seguir as recomendações do setor responsável. 

 

5.13.6 Limpeza dos materiais e equipamentos. 

 

 Limpar todos os materiais utilizados, inclusive a lavadora e lavadora de 

alta pressão com pano e solução de detergente. Guardar os materiais e 

equipamentos em local apropriado. 

 

5.14 MÓVEIS E ACESSÓRIOS 

 

Os móveis podem ser de madeira, metal, estofado, de couro, de tecido ou 

material sintético. Sua limpeza geralmente é feita com água e sabão, sendo que a 

umidade deve ser mínima para não empenar a madeira ou enferrujar o metal. 

Móveis de madeiras ou pintados: Podem ser lavados apenas com solução de 

sabão e polidos. 
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5.14.1 Móveis e acessórios de metal 

 

1) Alumínio: usar polimento comum para metais ou palha de aço muito fina, 

cuidando para não riscar o metal. 

2) Latão: oxida rapidamente e exige cuidado constante. Existem polimentos 

próprios. 

3) Cromo: pode ser limpo com água e sabão, enxaguando e secando com 

pano limpo. Não usar polimento corrosivo. 

4) Aço inoxidável: pode ser limpo com água e sabão, enxaguando e 

secando com um pano limpo; se necessário aplicar o polidor, passar um pano úmido 

e com um pano seco fazer a limpeza final. 

 

5.14.2 Polir com pano de Limpeza 

 

5.14.3 Objetivo 

 

 Polir para aplicação de produtos. 

 Pano para polimento. 

 Polidor de superfícies lustra – móveis /metais. 

 Luvas. 

 

5.14.4 Ação  

 

 Passar pano seco sobre a superfície para retirar o pó. 

 Despejar o produto no pano.  

 Aplicar pano com produto sobre a superfície. 

 Polir com pano seco 
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.  

 

5.14.5 Panos para limpeza e aplicação  

 

 Podem se de tecidos ou não – tecidos, devem estar limpos e é 

desejável que não deixem resíduos (fiapos). 

 

5.14.6 Polidores 

 

 - Existem polidores para madeiras e metais. 

 - Utilizar acordo com a superfície e a especificação do fabricante. 

 

5.14.7 Móveis estofados:  

 

Devem ser limpos periodicamente com pano úmido. Os móveis de couro 

devem ficar longe do calor e da umidade. Devem ser limpos com pano úmido, e se 

necessário, passado polidor próprio para couro. O polimento é feito com pano seco. 

 

5.15 PERSIANAS E VENEZIANAS 

 

Para as áreas de atendimento ao paciente devem ser feito de lâminas de 

alumínio ou plástico. Devem ser fáceis de abrir, levantar, abaixar ou prender em 

qualquer posição. A rotina de limpeza de persianas e venezianas deverá ser 

realizada mensalmente e consiste em: 
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 Levar o equipamento e o material de limpeza para o local de trabalho; 

 Abaixar à persiana; 

 Colocar as lâminas em posição horizontal; 

 Com um pano úmido, tirar o pó das laminas da persiana, moldura, 

janela, parapeito e área em volta da persiana; 

 Organizar o setor e guardar o equipamento. 

 

5.16 LUSTRES E GLOBOS (caso existentes na instituição). 

 

Devem ser limpos sempre que estiverem sujos e acumularem poeira e 

insetos. Devido ao uso de escadas para sua limpeza, esta deve ser feita em horário 

de pouco tráfego. A rotina para a limpeza de lustres e globos consiste em: 

1) Encher um balde com água e pequena quantidade de solução de 

limpeza; 

2) Levar o equipamento para o local de trabalho; 

3) Desligar a corrente elétrica; 

4) Colocar a escada em posição adequada e abrir; 

5) Remover o globo, soltando os prendedores com uma mão e segurando 

o globo com a outra; 

6) Lavar o globo por dentro e por fora com o pano molhado na solução; 

7) Secar o globo por dentro e por fora com pano seco; 

8) Remover a poeira da lâmpada com pano úmido; 

9) Recolocar o globo, verificando se está bem firme; 

10) Fechar a escada; 

11) Guardar o equipamento e organizar o setor. 

 

5.16.1 Limpeza de Luminárias 

 

5.16.2 Objetivo 

 

 -Manter limpa a parte externa das luminárias. 
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5.16.3 Materiais. 

 -Escadas. 

 - Detergente 

 - Panos. 

 -Baldes. 

 - Cinto de segurança se necessário. 

 - Luvas. 

 

5.16.4 Ação. 

 Preparar a área através do isolamento sinalizado. 

 Instalar os equipamentos para acesso como escada e andaime. 

 

 

Observações 

 Para melhor segurança, as luminárias deverão estar desligadas da 

fonte de energia. 

 Para limpeza em altura é indicado, pela área de segurança do trabalho, 

utilizar sempre dois funcionários. 

 Antes de iniciar ou programar a limpeza das luminárias é necessário 

contatar a área de manutenção elétrica. 

 Caso haja difusores protegendo as lâmpadas, deverão ser limpos com 

pano seco para não danificar os mesmos com produtos químicos 
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5.17 LIMPEZA DE SANITÁRIOS 

 

5.17.1 LIMPEZA PROFUNDA COM DESINFECÇÃO DE SANITÁRIOS 

 

5.17.2 Objetivo 

 

 Manter o ambiente limpo e higienizado, empregando técnica correta em 

conjunto com a utilização de produtos e equipamentos adequados. 

 

5.17.3 Materiais: 

 

 Enceradeira, suporte para disco e disco ou escova de lavagem, 

extensões elétricas. 

 Placa sinalizadora de piso molhado e de limpeza. 

 Detergente e saponáceo 

 Limpador geral (desinfetante). 

 Luvas de proteção, botas. 

 Balde com água. 

 Vassoura, rodo, esponja macia, panos de limpeza. 

 Balde, vassoura sanitária, pá coletora.  

 Borrifar com solução de Peresal diluído. 

 Escadas. 

 Escovas de naylon. Fibras e esponjas de limpeza,  

 Suprimentos (papeis higiênicos, papel toalha, etc.) 

 Chaves das papeleiras e saboneteiras. 

 

5.17.4 Ação 

 

Procedimentos iniciais 
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 Utilizar placa de sinalização para interditar o sanitário. 

 Em alguns casos, o banheiro pode ser trancado por dentro ou a 

limpeza é feita em horário em que não exista movimento no local, não sendo, 

portanto necessária à utilização da placa. 

 Colocar luvas e botas. 

 Abrir janelas. 

 Acionar a descarga de todos os vasos sanitários e testar o 

funcionamento. 

 

 

5.17.5 Coletas de lixo das lixeiras 

 

 Retirar o saco de lixo das lixeiras, colocando diretamente em um saco 

de 100 litros de cor preta. 

 Fechar bem o saco de lixo e descartar como resíduo do grupo D. 

 Proceder a lavagem das lixeiras com água e detergente padronizado 

pela SESAU, na parte interna e externa das mesmas, quando houver presença de 

sujidade. 

 Rotineiramente as lixeiras deverão ser lavadas a cada quinze dias com 

a limpeza terminal. 

 Secar com pano limpo e seco. 

 Se houver presença de matéria orgânica, borrifar com Peresal ä 0,5%, 

antes de proceder a lavagem. 
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5.17.6 Limpeza de divisórias, paredes e portas. 

 

 Passar pano com água e solução padronizada pela SESAU nas 

paredes, divisórias e portas, iniciando pela parte mais alta, não esquecendo os 

batentes, 

 Dobradiças, maçanetas, trincos, cabideiros, e parte superior das portas 

e divisórias.  

 Enxaguar com água e pano de limpeza 

 Secar com pano limpo e seco. 

 

5.17.7 Limpeza dos Vasos Sanitários 

 

 Borrifar a solução de Peresal a 0,5% ,na parte interna do vaso, no 

assento, com a tampa abaixada, borda interna, borda externa e lateral. 

 Esfregar a parte interna com escova apropriada e solução detergente e 

ou saponáceo, as demais partes com esponja. 

  Enxaguar. 

 Secar a tampa e parte externa com pano, limpo e seco. A limpeza da 

tampa deve incluir os suportes inferiores do assento e os parafusos de fixação de 

tampa e do vaso. 

 Não esquecer a limpeza do botão da válvula de descarga, registro e 

encanamento. 

 Aspergir o vaso com solução desinfetante. 

 

5.17.8 Limpeza das Pias, cubas e bancadas. 

 

 Borrifar Peresal 0,5% nas bancadas, pias, torneiras, e registros. 

 Proceder à lavagem com água, detergente e ou saponáceo, quantas 

vezes forem necessárias. 

 Enxaguar. 

 Secar com pano limpo e seco. 

 Manter o ambiente organizado e limpo. 
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5.17.9 Procedimentos finais 

 

 Reabastecer as papeleiras; 

 Testar o funcionamento das lâmpadas e verificar se não existe peças 

quebradas, danificadas ou em falta (tampa de ralo, vidros, etc.); 

 Recolher e limpar o material utilizado.  

 Organizar o material no DML.  

  

5.17.10 Desinfecção Terminal dos Sanitários 

 

 O material necessário deve estar disponível evitando desperdício de 

tempo causado pelo deslocamento. 

Observações: Preparar a solução: 

 A limpeza terminal com desinfecção de sanitários envolve a limpeza 

geral do banheiro (paredes, divisórias, portas, janelas, louças sanitárias, cestos de 

lixo, espelhos, etc.) 

 O abastecimento de saboneteiras e papeleiras devem ser feito 

diariamente. Em alguns casos pode ser realizada mais de uma vez ao dia, como por 

exemplo, em vestiários com grande número de usuários e em determinados horários 

e turnos, e em banheiros públicos com acesso liberado e irrestrito. 

 Durante o acionamento da descarga, quando a tampa do vaso sanitário 

está aberta, é lançado no ar bactérias da mesma forma como ocorre quando se 

tosse ou espirra, por isso ao acionar a descarga a tampa do vaso deve estar 

fechada. 

 Na limpeza de partes altas, alguns cuidados são fundamentais, como a 

utilização de óculos de segurança, máscara e escada apropriada á altura. 

 Informar a chefia sobre reparos necessários constatados durante a 

limpeza e vistoria. 
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5.18 LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO DE SANITÁRIOS 

 

5.18.1 Objetivo 

 

 Manter os banheiros limpos e em perfeitas condições de higiene, 

através de procedimentos de limpeza executados ao longo do período de uso. 

 

5.18.2 Materiais 

 

 Enceradeira. Suporte para disco e respectivo disco ou escova de 

lavagem.  

 Extensões elétricas. 

 Placa sinalizadora de piso molhado 

 Balde de água 

 Detergente padronizado  

 Luvas impermeáveis 

 Materiais de reposição (papéis sanitários, sabonete, sacos de lixo, etc) 

 Panos de limpeza. Esponja macia 

 Desinfetante.  

 Vassourinha para sanitário.  

 Borrifador. 

 Pá de lixo. 

 

5.18.3 Ação 

 

1) Calçar luvas de proteção 

2) Acionar as descargas com as tampas dos vasos sanitários fechadas 

durante o acionamento, 

3) Retirar o lixo das lixeiras substituindo os sacos de lixo. Os sacos 

recolhidos devem ser fechados hermeticamente e descartados em local previamente 
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determinado e as lixeiras borrifadas com Peresal, antes da colocação de novo saco 

de lixo. 

4) Limpar assentos sanitários, borrifando o produto apropriado e em 

seguida passando o pano específico. 

5) Limpar o interior dos vasos sanitários quando necessário, com 

detergente e ou saponáceo em conjunto com a escovinha para sanitário ou similar, 

acionando a descarga ao concluir a limpeza.  

6) Aspergir o vaso com solução desinfetante. 

7) Remover teias de aranha 

8) Passar a esponja ou pano umedecido com solução do produto no teto 

para remover manchas e sujidade aderidas. Passar pano, limpo e seco. 

9) Manter espelhos e bancadas das pias secas. 

10) Manter piso livre de detritos, utilizando vassoura e pá coletora. 

11) Manter o piso constantemente limpo e seco.  

12) Efetuar reposição de suprimentos quando necessário.  

13) Testar o funcionamento de lâmpadas, aparelhos, dispensadores.  

14) Recolher e limpar o material utilizado. 
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5.19 LIMPEZA PERIÓDICA DE SANITÁRIOS. 

 

5.19.1 Objetivo: 

 

Limpar e higienizar todos os detalhes que compõem o ambiente, utilizando 

técnicas corretas em conjunto com a utilização de produtos e equipamentos 

adequados. 

 

5.19.2 Materiais: 

 

 Escovas de naylon, Luvas; 

 Equipamentos de Proteção Individual; 

 Panos de limpeza, esponja; 

 Detergente, desinfetante; 

 Escovinha para sanitário. Vassoura de naylon, pá de lixo; 

 Balde e rodo. 

 

5.19.3 Ação: 

Limpeza de teto. 

 Remover a sujidade solta e sinalizar para interditar o sanitário. Em 

alguns casos o banheiro pode ser trancado por dentro ou a limpeza é feita em 

horário em que não exista movimento no local, não sendo, portanto, necessária a 

utilização de placa. 

 Colocar luvas e botas e máscara quando necessário. 

 Abrir janelas. 

 Acionar a descarga de todos os vasos sanitários e mictórios e testar 

funcionamento. 

Grelhas de ar 

1) Remover o excesso de pó da parte externa das grelhas com pano      

limpo e seco; 



Prefeitura de Cascavel 

Secretaria Municipal de Cascavel 
POP – SERVIÇOS DE HIGIENE E 

LIMPEZA DAS UPA’s E SAMU 
 

52 
Secretário Municipal de Saúde       Diretora de Atenção à Saúde       Coordenação da CCIA/SCIA/SESAU 

2) Passar esponja ou pano umedecido com detergente para remover a 

sujidade aderida; 

3) Passar pano úmido e limpo; 

4) Secar; 

5) Atenção para não espalhar a sujeira manchando teto e paredes; 

6) Caso a limpeza seja efetuada em conjunto com a manutenção e as 

grelhas retiradas, devem ser lavadas em água corrente com a utilização de produto. 

7) Remover teias de aranha. 

8) Passar a esponja ou pano umedecido com solução do produto no teto 

para remover manchas e sujidade aderidas. Passar pano absorvente, limpo e seco. 

Luminárias 

1) Desativar a corrente elétrica antes de iniciar a limpeza. 

2) Remover o excesso de pó com pano limpo e seco. 

3) Passar esponja ou pano umedecido com detergente nas luminárias 

fixas até a remoção total da sujidade. 

4) Secar com pano absorvente, limpo e seco. 

Tubulações 

1) Passar pano ou esponja umedecida com produto; 

2) Passar pano úmido; 

3) Secar; 

Ralos 

1) Retirar parte superior (o tampo); 

2) Remover sujidade existente na parte interna do ralo e descartar 

diretamente em saco de lixo; 

3) Borrifar Peresal nas bordas laterais internas; 

4) Esfregar com auxílio de escova de cerdas rígidas e detergente; 

5) Enxaguar bordas internas;; 

6) Recolocar parte superior. 
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7. POP Nº 06/2012 - REPOSIÇÃO OU ABASTECIMENTO DE BEBEDOURO 

COM GARRAFÃO. 

 

 

6.1 Objetivo 

 

 Manter os bebedouros abastecidos com água mineral. 

 

6.2 Materiais 

 

 Garrafão de água; 

 Tesoura; 

 Pano de limpeza; 

 Álcool. 

 

6.3 Ação 

 

1) Retirar o galão vazio, efetuar a higienização do bebedouro. 

2) Retirar o plástico da embalagem de proteção do galão cheio; 

3) Retirar o lacre por inteiro do galão; 

4) Abraçar nas laterais do galão e deitar sobre o encaixe do bebedouro. 

Observações  

 Para a troca do garrafão as mãos do funcionário devem estar 

higienizadas (lavadas). 

 A parte do garrafão que ficará dentro do local do bebedouro deverá ser 

totalmente higienizada com borrifador de peresal, enxaguar e secar. 

 Casos os garrafões estejam em lugares que poderão receber poeira se 

faz necessário levá-los totalmente antes de encaminhá-los para as operações da 

ação. 
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8. POP Nº 07/2012 - LIMPEZA DE TELEFONES 

 

7.1 Objetivos 

 

 Manter o telefone limpo e higienizado. 

 

7.2 Materiais 

 

 Peresal; 

 Pano limpo. 

 

7.3 Ação 

 

1- Borrifar Peresal; 

2- Remover a sujidade. 

3- Enxaguar com pano; 

4- Secar com pano seco. 

5- Se houver muita sujidade proceder a limpeza com água e detergente, 

friccionando o aparelho com uma esponja macia. 

 

Observações. 

Atenção especial, pois o contato com as partes internas do telefone com 

produtos químicos poderá afetar o funcionamento do aparelho. Quando necessário, 

ao terminar, verificar se o aparelho está com seu funcionamento normal. 
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9. POP Nº 08/2012 - REPOR OU ABASTECER SABONETE LÍQUIDO 

 

8.1 Objetivo: 

 

 Disponibilizar sabonete líquido para utilização. 

 Estimular a lavagem das mãos. 

 

8.2 Materiais 

 

 Chave da saboneteira (se houver); 

 Sabonete líquido; 

 Água e sabão; 

 Peresal; 

 Pano de limpeza. 

 

8.2 HIGIENIZAÇÃO DOS DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO 

 

8.2.1 CONCEITO 

 

Os dispensadores de sabonete líquido podem ser considerados como artigo 

não crítico, pois não entram em contato direto com o paciente. Mas o contaminantes 

presentes nestes recipientes podem abrigar microorganismos, propiciando o seu 

desenvolvimento e ocasionando a disseminação destes patógenos, contribuindo na 

colonização de superfícies e mãos dos profissionais de saúde. Por isso devem ser 

rigorosamente limpos. 

 

8.2.2 RECOMENDAÇÕES 

 

1) Esvaziar totalmente o recipiente,  
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2) Encaminhar para proceder a limpeza que consiste na remoção 

mecânica de sujidade, com água e detergente. 

3) Enxaguar abundantemente em água, retirando todo excesso de sabão. 

4) Secar todas as saliências com compressa limpa. 

5) Borrifar Peresal interna e externamente. 

6) Reabastecer o dispensador com sabonete líquido, até o limite de 2/3 da 

capacidade. 

7) Proceder a limpeza e desinfecção dos dispensadores de sabonete 

líquido a cada sete (7) dias. 

8) Rotular o dispensador, com o nome do produto fracionado, a data do 

fracionamento, anotando o prazo de validade (sete dias) e o nome do responsável 

pelo procedimento. 

Saboneteiras Simples 

 Abrir a saboneteira e retirar o sache vazio 

 Proceder a limpeza com água e sabão da saboneteira, 

 Borrifar Peresal na parte interna e externa; 

 Trocar o sache da saboneteira; 

 Fechar a saboneteira.  

 Identificar com: nome, data e horário da troca. 

Observações: 

 Verificar se a saboneteira está travada; 

 Verificar se a saboneteira está vazando. 
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10. POP Nº 09/2012 - REPOSIÇÃO DE PAPEL – TOALHA  

 

 

9.1 Objetivo 

  Disponibilizar papel-toalha 

 Para os usuários e servidores; 

 Evitar contaminação. 

 

9.2 Materiais  

 Chave do suporte de papel toalha; 

 Papel toalha; 

 Água e detergente 

 Peresal; 

 Pano de limpeza. 

 

9.3 Ação 

 Reunir materiais necessários; 

 Lavar as mãos antes e após a realização do procedimento; 

 Paramentar-se com os EPIs indicados para a atividade (luva de 

procedimento ). 

 Abrir dispensador com a chave quando necessário; 

 Realizar a limpeza do dispensador com água e detergente após borrifar 

com Peresal; 

 Secar com pano úmido; 

 Acondicionar o papel; 

 Passar o papel pela abertura do toalheiro, deixando a ponta do papel 

acessível ao usuário; 

 Fechar a tampa do toalheiro; 

 Verificar se a tampa ficou travada; 

 Realizar a identificação: nome, data e horário; 
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11. POP Nº 10/2012 - RETIRAR OU COLETAR RESÍDUOS 

PERFUROCORTANTES, INFECTANTES E QUÍMICOS. 

 

 

10.1 Objetivos: 

 Providenciar a remoção adequada do lixo. 

 Manter a proteção do servidor na realização da atividade. 

Materiais 

 Sacos de lixo branco leitoso para infectante; 

 Resíduo químico e perfuro cortante duplo saco branco leitoso 

devidamente identificado; 

 EPIs (Luvas de proteção e luvas de borracha, Avental impermeável, 

óculos, botas) 

 Carro de lixo com tampa; 

 Saneante. 

 

10.2 Ação: 

1) Lavar as mãos; 

2) Paramentar-se; 

3) Retirar os resíduos; 

4) Retirar o saco com lixo removendo o para o carro de transporte de lixo; 

5) Realizar a limpeza com água e detergente sempre que necessário e 

desinfecção com Peresal; 

6) Substituir o saco de lixo retirado por outro limpo, 

7) Encaminhar o lixo retirado ao abrigo externo; 

8) Manter o setor em ordem e proceder a remoção dos EPIs utilizados. 

 

Observações: Coleta de Resíduos 

 A coleta e a remoção do resíduo de cada unidade ou de cada setor 

devem ser feitas através de sacos plásticos específicos; 
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 Materiais pontiagudos dever ser coletados nos locais de origem e 

acondicionados na caixa de perfurocortante, sendo os mesmo envoltos por duplo 

saco branco leitoso; 

 Os resíduos são classificados em categorias de acordo com o 

gerenciamento de resíduos de cada instituição em atendimento às normas legais do 

município, e concordância com a Vigilância Sanitária. 

 Remoção para a área de descarga. O roteiro e o horário de coleta 

devem ser ajustados com os respectivos serviços. Aos procedimentos de 

segregação dos diferentes materiais; 

 O local e guarda intermediária dos resíduos devem ser mantido 

fechado e limpo após a retirada dos sacos de lixo; 

 Devem ser transportados em carrinhos fechados de uso exclusivo para 

esta atividade. 
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12. POP Nº 11/2012 - REPOSIÇÃO DE SACO DE RESÍDUOS COMUM 

 

 

11.1 Objetivo 

 Disponibilizar sacos para lixo nas lixeiras; 

 Acondicionar os resíduos sólidos de forma adequada; 

 Manter o ambiente limpo e organizado. 

 

11.2 Materiais 

 Sacos de lixo; 

  Luvas de proteção; 

 Carro de lixo; 

 Saneante padronizado pelo serviço; 

 Detergente limpeza geral; 

 Pano para limpeza. 

 

11.3 Ação 

1) Reunir os materiais necessários; 

2) Proceder a lavagens de mãos; 

3) Utilizar EPI's conforme a atividade proposta (luvas de procedimentos); 

4) Retirar o saco cheio de resíduos da lixeira; 

5) Fechar o saco; 

6) Depositar o saco cheio de resíduos, no local indicado para seu 

descarte, conforme quadro da padronização do PGRSS. 

7) Fazer a limpeza úmida com água e detergente, na presença de matéria 

orgânica usar o Peresal com o borifador. 

8) Colocar novo saco de lixo; 

9) Proceder a lavagem das mãos; 

10) Manter o setor organizado e limpo. 
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Observações 

 Saco para lixo 

  O tamanho e a espessura do saco para resíduos deve ser definido de 

acordo com o tamanho da lixeira e tipo de resíduo depositado. 

 O saco plástico para acondicionamento dos resíduos devem obedecer 

às exigências da ABNT. 
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13. POP Nº 12/2012 - REPOSIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 

 

 

12.1 Objetivo 

 Disponibilizar papel higiênico para os usuários e servidores 

 Gerar conforto. 

 Manter sanitários em condições de uso. 

Materiais: 

  Chave do suporte de papel higiênico S/N 

 Papel Higiênico; 

 Detergente conforme preconizado pelo serviço; 

 Frasco Pulverizador; 

 Pano de limpeza. 

 

12.2 Ação: 

 Reunir os materiais necessários; 

 Lavar as mãos antes e após o procedimento; 

 Utilizar EPIs adequados para a realização de procedimentos; 

 Abrir o dispensador com a chave S/N 

 Acondicionar o papel; 

 Passar o papel pela abertura do dispensador, deixando a ponta de papel 

acessível; 

 Fechar a tampa do dispensador; 

 Verificar se a tampa ficou travada; 

 Fazer a limpeza úmida do suporte com pano e detergente de limpeza 

geral. 

 Manter o setor em ordem. 

Observações 

 Papel Higiênico – rolo 40 m 

 Remover o tubete vazio ou semi-vazio do rolo anterior. Caso esteja 

semi-vazio, reservá-lo para colocá-lo sobre o dispensador depois de abastecido. 
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 Acoplar a bobina de papel higiênico nas hastes de sustentação do 

tubete do toalheiro com o sentido de saída de papel pelas costas do rolo (anti- 

horário); 

 Encaixar o rolo na haste do suporte do dispensador, fazendo com que 

gire no sentido anti-horário. 
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14. POP Nº 13/2012 - OPERAÇÕES DE DESINFECÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 PLANO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

 

13.1.1 ÁREA NÃO CRÍTICA 

Almoxarifado 

O que Quando Com o que Como 

Escada Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janelas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Piso Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Paredes Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

BORIFAR PERESAL A 

0.5%, 

PERESAL 0,5% 
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Estar dos Funcionários 

O que Quando Com o que Como 

Armário Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Cama Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenal Água e detergente Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Farmácia Interna 

O que Quando Com o que Como 

Bancadas 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Cadeiras 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador Papel Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janelas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Materiais Semanalmente Pano seco Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Saponáceo Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Paredes Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

Peresal. 
Limpeza Mecânica 

Guarda de Materiais (Depósitos e Arquivo Morto) 

O que Quando Com o que Como 

Escada Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 
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Instalações Sanitárias Funcionários e Público 

O que Quando Com o que Como 

Dispensador Papel Semanalmente 
Água detergente, 

peresal. 
Limpeza Mecânica 

Parede Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Sapólio Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Vaso Sanitário Três vezes por dia 
Água, detergente e 

peresal. 
Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água,detergente e 

peresal. 
Limpeza Mecânica 

Refeitório Funcionários 

O que Quando Com o que Como 

Dispensador Papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal. 
Limpeza Mecânica 

Geladeira Semanalmente 
Degelar 

Água e detergente 

Desligar 

Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Mesa/cadeira Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Bebedouro Diariamente Água,detergente  Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Sapólio  Limpeza Mecânica 

Dispensador de copo Diariamente Água e detergente  Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água e detergente e 

Peresal 
Limpeza Mecânica 

Rouparia  

O que Quando Com o que Como  

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Parede Quinzenal Água e detergente Limpeza Mecânica  
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Portas armários Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Prateleiras internas Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica  

Salas Administrativas  

O que Quando Com o que Como  

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

 

Janela, Parapeito Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Vidros Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Mobília Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Parede Quinzenal Água e detergente Limpeza Mecânica  

Porta e extintor Quinzenal Água e detergente Limpeza Mecânica  

Luminárias Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica  

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

 

Pia vaso sanitário. 
Vezes ao dia 

Sempre que necessário 

Água, detergente / o 

saponáceo e peresal. 
Limpeza Mecânica 

 

 SAME 

 O que Quando Com o que Como 

 
Cadeira 

Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

 Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

 Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

 Mobília Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

 Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

 
Piso 

Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Vestiários 

O que Quando Com o que Como 

Armário Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 
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Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Banheiros dos Funcionários 

O que Quando Com o que Como 

Dispensador papel Semanalmente 
Água e detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 

Água e detergente e 

ou saponáceo 
Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água e detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Vaso Sanitário Três vezes por dia 

Água e detergente e 

peresal 

 

Limpeza Mecânica 

13.1.2 ÁREA SEMI CRÍTICA 

Consultórios 

O que Quando Com o que Como 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador Papel Semanalmente 
Água e detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Maca 
Diariamente e se 

Necessário 

Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Mobília Diariamente 
Água,detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia Diariamente Sapónaceo Limpeza Mecânica 
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Sempre que necessário 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Enfermarias (feminina, masculina e pediátrica) 

O que Quando Com o que Como 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Cama 

Diariamente 

Após o uso 

Após contaminação 

Após (alta, óbito e 

Transferência) 

Água e sabão e 

Peresal 1% 

Remover sujeira 

Limpeza Mecânica 

Dispensador Papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janela Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Vidros Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente  

Mobília 
Diariamente 

Após contaminação 

Água, detergente e 

peresal 

Limpeza Mecânica 

Remover sujeira 

Teto, Parede, Porta e 

extintor 

Quinzenalmente 

Sempre que necessário 
 Água e detergente Limpeza Mecânica 

Luminárias Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Hamper  
Diariamente  

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Roupa suja, resíduos.  Final de cada turno Luva de Borracha Acondicionamento. 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Saponáceo Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

Peresal 
Limpeza Mecânica 

Suporte de soro 
Diariamente 

Após contaminação 

Água e detergente e 

álcool a 70% 

Limpeza Mecânica 

Remover sujeira 

“Fricção 30”. 
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Vaso Sanitário 
Após cada turno e 

sempre que necessário 

Água, detergente ou 

saponáceo e peresal 
Limpeza Mecânica 

Dispensador de 

sabonete 

liquido/Porta papel 

toalha 

Diariamente 
Água, detergente e 

peresal 

Limpeza Mecânica e 

reposição 

Ar Condicionado 

Parte externa 

quinzealmente  

Troca mensal do Filtro 

Água e detergente 

Filtro Novo 

Limpeza Mecânica 

Manutenção. 

Posto de Enfermagem 

O que Quando Com o que Como 

Cadeira/banqueta 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador Papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janelas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia/bancada 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Sapónaceo Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Pré-consulta 

O que Quando Com o que Como 

Balança 
Diariamente 

Após o uso 

Água, detergente e 

peresal 

Limpeza Mecânica 

Fricção 30 “. 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janelas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 
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Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente e SN Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 

Água, detergente e  

Saponáceo 
Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente Semanalmente Limpeza Mecânica 

Raio-X 

O que Quando Com o que Como 

Cadeiras 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador Papel Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janelas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede 
Quinzenalmente e 

Se necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 

Água, detergente e 

saponáceo. 
Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água, detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Recepção e Sala da Telefonista 

O que Quando Com o que Como 

Armário Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Sala de Curativos  

O que Quando Com o que Como 
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Biombo Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Cadeira/banqueta 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Foco auxiliar Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Maca 

Diariamente 

E sempre que  

necessário 

Água, detergente e 

peresal 

Limpeza Mecânica 

Remover sujeira 

Fricção 30 “. 

Parede Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 

Água e detergente e 

saponáceo 
Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Salas de Injetáveis 

O que Quando Com o que Como 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal. 
Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Janelas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Maca 

Diariamente e se 

necessário 

Após contaminação 

Água, detergente e 

peresal 

Limpeza Mecânica 

Remover sujeira 

Fricção 30” 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 

Água, detergente e 

ou saponáceo. 
Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 
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Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

13.1.3 ÁREA CRÍTICA 

Centro de Material e Esterilização 

O que Quando Com o que Como 

Cadeira 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Guichê Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador papel Semanalmente 
Água e detergente 

peresal. 
Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Saponáceo em pó Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Aparelhos 

Diariamente 

Após contaminação 

com matéria orgânica 

Água e detergente 

e peresal 
Limpeza mecânica 

Banqueta e cadeiras Diariamente Água e detergente Limpeza mecânica 

Mesas auxiliares e 

carrinhos 
Diariamente Água e detergente Limpeza mecânica 

Paredes  Quinzenalmente Água e detergente Limpeza mecânica 

Pisos Diariamente Água e detergente Limpeza mecânica 

Pias e lavabos Três vezes ao dia 
Água, detergente e 

ou saponáceo. 
Limpeza mecânica 

 

 

 

 



Prefeitura de Cascavel 

Secretaria Municipal de Cascavel 
POP – SERVIÇOS DE HIGIENE E 

LIMPEZA DAS UPA’s E SAMU 
 

74 
Secretário Municipal de Saúde       Diretora de Atenção à Saúde       Coordenação da CCIA/SCIA/SESAU 

13.2 Plano de limpeza e desinfecção de superfície e equipamentos 

 

a. Recolher os tecidos e o lixo cuidadosamente em sacos plásticos 

destinados a este fim com a menor agitação possível, a fim de evitar a dispersão de 

partículas contaminadas 

b. Remover equipamentos portáteis específicos, realizar limpeza 

mecânica e desinfecção com desinfetante e acomodá-lo em lugar específico; 

c. Limpar e desinfetar equipamentos fixos; 

b) Limpar e desinfetar as portas, paredes, peitoris, vidros de janelas e 

visores, mobiliário fixo, etc.; ex . Estrados, mesas, escada. 

 

Depósito de Material de Limpeza 

O que Quando Com o que Como 

Armários 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Balde 
Diariamente 

Após o uso 

Água, detergente e 

peresal.  
Limpeza Mecânica 

Carrinho 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pano 
Diariamente e após o 

uso 

Água e sabão e   

Hipoclorito de sódio 
Limpeza Mecânica 

Dispensador papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal   
Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Rodo 
Diariamente 

Após o uso 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal   
Limpeza Mecânica 

Tanque 
Diariamente 

Sempre que necessário 

Água, detergente e/ 

ou saponáceo. 
Limpeza Mecânica 

Vassoura Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 



Prefeitura de Cascavel 

Secretaria Municipal de Cascavel 
POP – SERVIÇOS DE HIGIENE E 

LIMPEZA DAS UPA’s E SAMU 
 

75 
Secretário Municipal de Saúde       Diretora de Atenção à Saúde       Coordenação da CCIA/SCIA/SESAU 

 

Expurgo 

O que Quando Com o que Como 

Armário 
Diariamente 

Após o uso 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Dispensador papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Lavatório/bancada 
Diariamente 

Após o uso 

Água, detergente e 

ou saponáceos. 
Limpeza Mecânica 

Parede Semanalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Sala de Suporte à Vida e Sala de ECG 

O que Quando Com o que Como 

Cadeira/banqueta 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água, detergente  Limpeza Mecânica 

Cama 

Diariamente 

Após o uso 

Após contaminação 

Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Escada Diariamente Água, detergente Limpeza Mecânica 

Persianas Mensalmente Água, detergente Limpeza Mecânica 

Janela Mensalmente Água, detergente Limpeza Mecânica 

Parede Semanalmente Água, detergente Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água, detergente Limpeza Mecânica 

Suporte de aparelho Diariamente Água e sabão Limpeza Mecânica 

Serviço de Nutrição e Dietética – SND 

O que Quando Com o que Como 

Bancadas/superfícies 

Antes do expediente 

Durante o expediente 

Término expediente 

Peresal a 1% 

Água e detergente 
Limpeza Mecânica 

Cadeira Diariamente Água e detergente Limpeza Mecânica 
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Sempre que necessário 

Dispensador Papel Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Janelas Mensalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Parede Quinzenalmente Água e detergente Limpeza Mecânica 

Pia/bancada 
Diariamente 

Sempre que necessário 

Água, detergente 

e/ou Saponáceo. 
Limpeza Mecânica 

Piso 
Diariamente 

Sempre que necessário 
Água e detergente Limpeza Mecânica 

Saboneteira Semanalmente 
Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Vaso Sanitário Três vezes por dia 
Água, detergente 

e/ou saponáceo.  
Limpeza Mecânica 

Estacionamento e Calçadas (usar esfregação) 

O que Quando Com o que Como 

Piso/Calçadas Semanal Vassoura Limpeza Mecânica 

Piso/Calçadas Semanal Água e detergente Limpeza Mecânica 

Depósito de resíduos 

O que Quando Com o que Como 

Parede, teto, porta Semanal Água, detergente Limpeza Mecânica 

Luminárias Semanal Água, detergente Limpeza Mecânica 

Carrinho de 

transporte 
Diariamente e S/N Água, detergente Limpeza Mecânica 

Piso Semanalmente Água, detergente Limpeza Mecânica 

Isolamentos 

O que Quando Com o que Como 

Cama e colchão 
Diariamente ou 

 Após a alta 

Água, detergente e 

peresal 
Limpeza Mecânica 

Luminárias 
Após a contaminação e  

Após a alta. 

Água, detergente e 

Peresal 
Limpeza Mecânica 

Mesa de Refeição 
Diariamente e S/N 

Após contaminação 

Peresal,água e 

detergente  
Limpeza Mecânica 

Paredes 
Diariamente e 

Após contaminação 

Peresal,água e 

detergente 
Limpeza Mecânica 

Pias Três vezes ao dia 
Saponáceo em pó água 

corrente 
Limpeza Mecânica 
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15. POP Nº 14/2012 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA DÁGUA 

 

 

 A limpeza e desinfecção das caixas d’água e cisternas de depósito são 

essenciais para a não-contaminação do usuário. O estudo microbiológico da água 

deverá ser realizado após os dois procedimentos e é pertinente à biosegurança da 

instituição. 

 O pessoal que realizará a manutenção da caixa d água, terceirizado ou 

próprio da instituição, deverá ser especializado ou, então, treinado para os 

procedimentos e para a resolução o de problemas técnicos que poderão ocorrer. 

 

14.1 Manutenção das caixas d água 

 

14.1.1 Avaliação das condições gerais: 

 

  Funcionamento e estado das bóias (vazamento e/ou entupimento das 

bóias). 

 Registros com defeito ou vazamentos; 

 Bombas de recalque; 

 Infiltrações; 

 Impermeabilização; 

 Fechamento e vedação da caixa d água; 

 Controle da qualidade da água. 

 

14.2 LIMPEZA DA CAIXA D’ ÁGUA. 

 

1) Fechar o registro de água da caixa d água; 

2) Esvaziar a caixa, abrindo todas as torneiras e dando; 
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3) Com a caixa vazia, friccionar as paredes com escova com cerdas 

rígidas ou esponja para remover as crostas e sujeiras; pode-se usar hipoclorito de 

sódio 2% para este procedimento. 

4) Escoar a sujeira, abrir o registro e encher novamente a caixa. Se o 

resíduo for muito grosso e a caixa não tive tubulação própria para este escoamento, 

remover antes o resíduo mais grosso para evitar entupimentos. 

5) Com a caixa cheia, acrescentar hipoclorito de sódio a 2% (água 

sanitária) conforme a tabela de diluição. 

Capacidade da Caixa Hipoclorito de Sódio 2% 

200-250L ½ L 

500L 1L 

1000L 2L 

6) Abrir as torneira e deixar escoar a água até sentir o cheiro do 

hipoclorito, fechar imediatamente, permitindo também a desinfecção da tubulação. 

7) Após duas horas repetir item 2. 

8) Se o cheiro de hipoclorito ainda estiver muito forte, encher e esvaziar 

novamente a caixa. Fechar com a tampa e verificar se ficou bem vedada. Isto 

diminuirá o risco de que pequenos animais e suas excretas penetrem na caixa, 

contaminando-a. 

9) A seguir, usar normalmente a caixa. 

Observação: 

Este procedimento deverá ser repetido a cada seis meses, por empresa 

terceirizada. 
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16. POP Nº 15/2012 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS. 

 

 

15.1 COLETA DE ROUPAS NA UPA I E SAMU 

 

É a operação de recolher e transferir as roupas do local de geração para o 

armazenamento em local específico. A coleta deve ser realizada pelo pessoal da 

lavanderia no período da manhã e mais se necessário: realizar listagem das roupas 

às 07h30min e as 17h00min. 

O transporte deve ser feito com carrinhos fechados e exclusivos para este fim, 

de maneira que as roupas fiquem separadas por classe, sendo que os mesmo 

deverão ser higienizadas todos os dias no final do turno. O transporte interno deverá 

seguir rota específica, visando à segurança. Evitando paradas do carro em locais 

inadequados e o cruzamento de fluxo limpo e sujo. 

 

15.2 SEPARAÇÃO 

 

 As roupas deverão ser separadas conforme suas características e potencial 

de contaminação. Campos verdes deverão ser desprezados no hamper do expurgo, 

pelo pessoal da enfermagem. Roupas de cama, cobertores e toalhas, deverão ser 

depositados nos hampers das enfermarias. 

 Nos horários padronizados, a funcionária da lavanderia deverá realizar a 

coleta das roupas, classificação e acondicionamento no carrinho.  

 

15.3 ACONDICIONAMENTO 

 

As roupas contaminadas deverão permanecer acondicionadas nos carrinhos, 

na Sala de Roupa Suja, até o horário de separação e preparação para o transporte. 
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15.4 TRANSPORTE 

 

Após acondicionamento em saco de resíduo infectantes são transportadas a 

UPAII, em carro fechado tipo doblô, pelos servidores da instituição, às 7:00horas, e 

retornam limpas as 19:00horas. 

Observação:  

Somente a UPA II possui serviço de lavanderia no qual as roupas são 

recebidas da UPA-I, SAMU, SIATE. e CAP´s, onde passam pelo processo de coleta, 

recepção, separação, pesagem, lavagem, centrifugação,secagem, calandragem, 

estocagem e distribuição para os serviços mencionados. A UPAII como possui o 

serviço, realiza a coleta das roupas nas dependências da UPA-II, os responsáveis 

pelo serviço são os servidores da zeladoria lotados na lavanderia. 
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17. POP Nº 16/2012 - PADRONIZAÇÕES MATERIAIS DE LIMPEZA 

Utensílios/acessórios 

Artigo Descrição 

Disco para limpeza geral abrasivo de cor verde 

500MM – máquina 
Limpeza pesada 

Disco para limpeza leve e polimento disco amarelo 

500 MM  
Limpeza leve e polimento 

Disco abrasivo lustrador branco-500MM Limpeza leve 

Disco abrasivo removedor de cor preta -500mm Limpeza pesada 

Escova para limpeza geral de naylon 500MM – 

máquina 
Limpeza pesada  

Fibra para limpeza geral Pequena 

Rodo Rodo 45 cm, cabo 1,50 cm de alumínio. 

Vassoura 
Náylon, Piaçava, cabo de alumínio no 

mínimo.1.50cm de comp. 

Produtos de limpeza e desinfecção 

Artigo Descrição 

Limpador perfumado para limpeza geral 

diária (piso) 
Embalagem 5 litros, diluído em bomba 

Detergente líquido com amoníaco Embalagem 5 litros 

Removedor de oxido e desincrustante de 

resíduos inorgânicos (terra em pisos) 
Embalagem 5 litros 

Base seladora para pisos porosos (Base 

impermeabilizante)  
Embalagem 5 litros 

Cera emulsão alto tráfego Embalagem 5 litros 

Hipoclorito (pano de chão) Embalagem 1 litro 

Álcool gel emoliente Sache 800 ml. 

Sabonete cremoso neutro para mãos Embalagem 5 litros 

Sanitizante e desinfetante líquido Embalagem 5 litros, sem diluição. 

Saponáceo Embalagem comercial 

Ácido peracético (desinfecção de uperfícies 

e piso com presença de matéria orgânica) 
Embalagem 5 litros 

Equipamentos de Proteção 

Artigo Descrição 

Avental Tecido lavável, manga longa. 
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Avental Impermeável Material lavável, manga longa. 

Bota Impermeável, lavável, cano longo. 

Gorro Descartável 

Luva de Borracha Cano Longo, antiderrapante. 

Máscara Carvão Ativado Ajustável, elástico para suporte. 

Máscara Descartável Não tecido branco, com alças. 

Material Geral 

Artigo Descrição 

Papel toalha Folha branca, não reciclável. 

Saco de algodão  Alvejado, 45 x 40 cm. 

Saco de resíduo comum 30 litros, resistente. 

Saco resíduo comum 100 litros, resistente. 

Saco resíduo hospitalar 30 litros, resistente, branco leitoso. 

Saco resíduo hospitalar 100 litros, resistente, branco leitoso. 
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18. POP Nº 17/2012 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE.  

 

 

As equipes de higiene e limpeza deverão seguir as rotinas do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde do Município de Cascavel 

aprovado pela vigilância sanitária. 

A problemática do lixo no meio urbano abrange alguns aspectos relacionados 

à sua origem e produção, assim como o conceito de inesgotabilidade e os reflexos 

de comprometimento do meio ambiente, principalmente a poluição do solo, do ar e 

dos recursos hídricos. O lixo urbano resulta da atividade do homem em sociedade e 

possui relação direta com o aumento populacional e a intensidade da 

industrialização. Considerando a tendência futura destes dois fatores e suas 

implicações na produção e origem do lixo, podemos deduzir o conceito de 

inesgotabilidade do lixo e traduzir este conceito como um processo irreversível, pois 

os mecanismos de origem e produção dos resíduos advêm do crescimento em ritmo 

acelerado da população, o que implica na expansão automática da industrialização. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde visa atender a 

necessidade de normatizar e implementar a classificação dos resíduos gerados no 

Posto de Atendimento Continuado – I, bem como sensibilizar e desenvolver no corpo 

funcional, atitudes e ações adequadas que permitam o cumprimento das etapas de 

segregação, acondicionamento, transporte interno e apresentação à coleta pública 

de acordo com o plano de gerenciamento, auxiliando a Prefeitura Municipal de 

Cascavel na racionalização da vida útil da vala séptica para armazenamento final 

dos resíduos sólidos em saúde. 

 

17.1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

 

UPA I: - Unidade de Pronto Atendimento I, situada na Avenida Tancredo 

Neves no2433, no Município de Cascavel – Paraná, cep: 85.805-000, telefone (45) 

3902-2675. 
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UPA-II: Unidade de Pronto Atendimento II, situada na Rua Europa nº: 2650, 

Bairro: Jardim Brasília -II, Município de Cascavel – Paraná, cep: 85.805-000 telefone 

(45) 3902-2685. 

SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, situada na rua 

Cristóvão Colombo, nº 900, Bairro Pioneiros Catarinense, no Município de Cascavel- 

Paraná - CEP: 85.805.510. Telefone: 3321-9120. 

 

17.2 OBJETIVO GERAL 

 

Normatizar e implementar a classificação, a segregação, o manuseio, o 

acondicionamento, a coleta e o armazenamento dos resíduos sólidos em saúde, 

racionalizando os custos financeiros do serviço e da Prefeitura Municipal de 

Cascavel, aplicados para a coleta, transporte e depósito final dos resíduos. 

 

17.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Normatizar os procedimentos de segregação dos resíduos, conforme a 

classificação da ABNT, que considera a natureza e o potencial de risco dos 

mesmos; 

 Reduzir a quantidade de resíduos destinados à vala séptica através da 

implantação do sistema de classificação dos resíduos comuns, recicláveis e 

infectantes, impedindo a contaminação de grande quantidade de lixo por uma 

pequena quantidade de material perigoso; 

 Especificar os recipientes dos resíduos sólidos em saúde para os 

diversos grupos; 

 Especificar o tipo e a cor dos sacos plásticos para os diversos grupos 

de resíduos; 

 Normatizar a limpeza dos recipientes dos resíduos sólidos em saúde; 

 Proporcionar a recuperação do resíduo reciclável gerado nos serviços 

de saúde, contribuindo assim com a preservação do meio ambiente; 

 Prevenir acidentes ocasionados pela inadequada separação e 

acondicionamento dos perfuro cortantes; 
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 Capacitar os funcionários do serviço para a classificação dos resíduos 

na sua fonte geradora 

 

17.4 DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE 

 

Resíduo de saúde é todo aquele gerado por prestadores de serviços de 

assistência médica, odontológica, laboratorial que, possuindo potencial de risco em 

função da presença de materiais biológicos capazes de causar infecção, produtos 

químicos perigosos, objetos perfurocortante potencialmente contaminados, 

requerem cuidados específicos de acondicionamento, transporte, armazenamento, 

coleta e disposição final. 

 

17.5 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

17.5.1 GRUPO A: RESÍDUOS INFECTANTES 

 

GRUPO A1:  

 Gaze e/ou algodão com secreções salivares, purulentas e 

sanguinolentas na forma livre; 

 Vacinas e/ou restos de vacinas com microorganismos vivos ou 

atenuados com ou sem frascos citadas a seguir: vacina sabin, vacina tríplice viral, 

vacina rotavírus, vacina febre amarela e vacina BCG; 

 Agulhas e seringas resultantes do processo de vacinação com 

microorganismos vivos. 

 

GRUPO A 4: 

 Fio de sutura sem agulha; 

 Equipamentos de proteção individual (EPIs), que contenham sangue e 

ou secreções  na forma  não livre; 

 Descarte de drenos, sondas, cateteres, frascos de drenagem,; 
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 Gaze e/ou algodão com secreções purulentas e sanguinolentas não na 

forma livre; 

 Restos de curativos. 

 

GRUPO B: RESÍDUOS QUÍMICOS: 

 Medicamentos vencidos e/ou adulterados (líquidos e sólidos); 

 Tubetes de anestésico e vidraria sem medicamento; 

 Reveladores utilizados em radiologia; 

 Fixadores utilizados em radiologia; 

 Película de RX; 

 Pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), 

Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos. 

 Frascos de soro e equipos. 

 

GRUPO D (COMUM): 

 

 Resíduos produzidos na área administrativa, copa e sanitários e 

correlatos.  

 

17.5.2 GRUPO E (PERFUROCORTANTES E ESCARIFICANTES): 

 

 Fios de sutura com agulhas; 

 Seringas com agulhas, cateter  venoso rígido, ampolas de vidro; 

 Lâminas de barbear, lâminas de bisturi, lancetas, lamínulas e 

espátulas; 

 Utensílios de vidro quebrados (pipeta, tubos de coleta sangüinea) e 

outros; 

 Frascos/restos de vacinas e agulhas resultantes do processo de 

vacinação sem microrganismos vivos ou atenuados ( Hepatite B, Tetravalente, Dupla 

Bacteriana, Tríplice Bacteriana). 
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17.6 QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

GRUPOS TIPO DE RESÍDUO QUANTIDADES 

A1 Resíduos Infectantes 134 Kg/L. 

A2 Resíduos Infectantes Não produz 

A3 Resíduos Infectantes Não produz 

A4 Resíduos Infectantes 134,4Kg./L 

A5 Resíduos Infectantes Não produz 

B Resíduos Químicos 26 kg/L 

D Resíduos Comuns 380 kg./L 

E Resíduos Perfurocortantes 30,1kg./L 

TOTAL Semanal (Resíduos de Saúde)  324,5kg/L 

TOTAL Semanal (Resíduo Comum) 380 kg/L. 

 

17.7 MANEJO, SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE RESÍSUOS 

SÓLIDOS. 

 

17.7.1 MANEJO: 

 

O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em 

seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, 

incluindo as seguintes etapas.  

 

17.7.2 SEGREGAÇÃO – 

 

Consistem na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, 

de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e 

os riscos envolvidos.  
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17.8 ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS – Obrigações Legais 

 

Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes 

que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade 

dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de 

cada tipo de resíduo. 

Os resíduos deste estabelecimento serão acondicionados e armazenados da 

seguinte forma, de acordo com as Resoluções RDC – ANVISA nº 306/2004, 

CONAMA nº 358/2005 e normas pertinentes da ABNT e do município sede do 

estabelecimento. 

 

17.8.1 GRUPO A: Resíduos Infectantes 

 

Grupo A1 – São acondicionados em sacos plásticos, impermeáveis e 

resistentes, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante, os RSS 

perfurocortantes e escarificantes, são acondicionados em recipientes rígidos 

resistentes à punctura, respeitando o limite preconizado na NBR 7500 da ABNT e 

posteriormente acondicionados em saco branco leitoso duplo. 

Grupo A4 – São acondicionados em sacos plásticos, impermeáveis e 

resistentes, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante.  

São armazenados em recipientes estanques, metálicos ou de plástico, com tampa, 

de fácil higienização e manuseio. 

 

17.8.2 GRUPO B: Resíduos Químicos 

 

Os resíduos sólidos são acondicionados em duplos sacos de plástico de cor 

branca leitosa, com identificação do resíduo e dos riscos da substância química, 

acrescida de frases de risco e após são colocados em bombonas (estanques rígidos 

de plástico, lavável, com tampa rosqueável). 

Os resíduos líquidos são acondicionados em duplos sacos de plástico de cor 

branca leitosa, com identificação do resíduo e dos riscos  da substância química, 

acrescida  de frases de risco (porém os mesmos não poderão ser 
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acondicionados no mesmo saco que contém resíduos sólidos)  e  após  podem  

ser  desprezados na mesma  bombona dos resíduos sólidos, que são estanques 

rígidos de plástico ,  lavável, com tampa rosqueável, identificados como Resíduo 

Químico). 

 

17.8.3 GRUPO B: Resíduos Químicos sob selo d´água  

Colocar os resíduos de mercúrio em vidros contendo água em seu interior 

com tampa rosqueável bem o frasco e armazena-lo em duplo saco branco leitoso 

amarrado e após dispensá-lo nas bombonas identificadas como lixo químico do tipo 

“B”. Mercúrio de termômetro quebrado, DIU VENCIDO e ou adulterado. 

 

17.8.4 GRUPO B: Resíduos Químicos  

Pilhas e baterias Acondicionar em duplo saco branco leitoso amarrado, 

identificado com lixo químico e após acondicioná-los em estanque tipo Bombona 

com tampa rosqueável. 

 

17.8.5 GRUPO D: Resíduos Comuns 

São acondicionados em sacos pretos resistentes de modo a evitar 

derramamento durante o manuseio. Os resíduos comuns recicláveis (papel, papelão, 

plástico e vidro) são separados e destinados à reciclagem. 

 

17.8.6 GRUPO E: Resíduos Perfurantes ou Escarificantes 

Os resíduos perfurocortantes são acondicionados e armazenados em 

recipientes rígidos, resistentes à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, 

devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfurocortante, 

conforme NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos 

pretos, acrescidos da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o 

risco que apresenta o resíduo, sendo expressamente proibido o esvaziamento 

desses recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem ser 
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desprezadas juntamente com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder 

a sua retirada manualmente. 

 

17.8.7 GRUPO A: Infectante e Perfurocortante 

Descarte de frascos de vacinas VENCIDOS e ou vazios com restos de 

vacinas contendo microorganismos vivos ou atenuados, agulhas e seringas 

resultantes do processo de vacinação; 

Recipiente rígido tipo Descarpax. Acondicionar a caixa.dentro de saco branco 

leitoso, identificado com a simbologia infectante e perfurocortante:Vacinas /restos de 

vacina,frascos vazios de/vacinas. 

 

17.8.8 RESÍDUO RECICLÁVEL  

 

Papéis, papelão, copos descartáveis, papel toalha, plástico, embalagens de 

seringas/agulhas. 

Acondicionamento: Lixeiras com saco de cor preta devidamente identificados. 

OBSERVAÇÕES: As embalagens secundárias não contaminadas pelo 

produto devem ser fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como resíduo 

do grupo D, podendo ser encaminhadas para processo de reciclagem. 

As embalagens e materiais contaminados por substâncias caracterizadas 

como do grupo B devem ser tratados da mesma forma que a substância que as 

contaminou. Quando o gerador de RSS produzir perfurocortantes do tipo A e B 

poderá ser utilizado recipiente único de acondicionamento na unidade geradora. 

 

17.9 IDENTIFICAÇÃO (SÍMBOLO APOSTO) DOS RESÍDUOS 

 

A identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos 

recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e 

externo, e nos locais de armazenamento, em local de fácil visualização, de forma 

indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros 

referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras exigências 



Prefeitura de Cascavel 

Secretaria Municipal de Cascavel 
POP – SERVIÇOS DE HIGIENE E 

LIMPEZA DAS UPA’s E SAMU 
 

91 
Secretário Municipal de Saúde       Diretora de Atenção à Saúde       Coordenação da CCIA/SCIA/SESAU 

relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 

resíduos. 

 O grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante 

constante na NBR 7500 da ABNT e com rótulos de fundo branco, desenho e 

contornos pretos; 

 

 O grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de 

acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e 

frases de risco; 

 O grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante 

constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e 

contornos pretos, acrescido da inscrição de resíduo perfurocortante, indicando o 

risco que apresenta o resíduo. 

 

17.10 COLETA E TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS 

 

Os resíduos deverão seguir os seguintes procedimentos ao serem 

transportados dentro do estabelecimento, de acordo com as resoluções RDC – 

ANVISA nº 306/2004, CONAMA nº 358/2005 e normas pertinentes da ABNT e do 

município sede do estabelecimento. 

 A coleta dos resíduos gerados é realizada pelo pessoal do serviço de 

apoio que executam a atividade de limpeza e higienização da instituição, sendo 

estes  acondicionados em recipientes adequados a cada tipo de resíduo, com 

identificação especificadas; 

 O transporte interno consiste no translado dos resíduos dos pontos de 

geração até o abrigo de resíduos destinados à apresentação para a coleta externa. 

É realizada em sentido único, não coincidente com períodos de maior fluxo de 

pacientes; 

 Os recipientes para transporte interno são constituídos de material 

rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, cantos e bordas arredondados e identificados com o símbolo 

correspondente ao risco do resíduo neles contidos. O transporte dos recipientes 

deve se realizado sem esforço excessivo ou risco de acidente para o funcionário; 
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 Os procedimentos devem ser realizados de forma a não permitir o 

rompimento dos recipientes. No caso de acidente ou derramamento, deve-se 

imediatamente realizar a limpeza e desinfecção simultânea do local, e notificar a 

chefia da unidade; 

 Os resíduos do grupo A são recolhidos diariamente ao final de cada 

expediente, em momento de pouco ou nenhum atendimento, por uma funcionária do 

serviço de apoio, provida de EPI's; 

 Sacos brancos leitosos devem ser substituídos quando atingirem 2/3 

de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas, e encaminhados ao abrigo 

de resíduos; 

 Os resíduos sólidos e líquido do Grupo B, que são acondicionados em 

recipientes de material rígido, (tipo Bombonas), adequados para cada tipo de 

substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado 

físico, quando estiverem alcançado suas capacidades, serão encaminhados ao  

abrigo de resíduos de armazenamento externo específico p/ o grupo B,  aguardando 

coleta externa que é realizada quinzenalmente por empresa terceirizada; 

 Os resíduos do Grupo D são recolhidos pela funcionária de serviços 

gerais e após encaminhados ao abrigo de armazenamento externo, aguardando 

coleta diária, por empresa terceirizada; 

 Os resíduos contendo mercúrio (Hg) devem ser acondicionados como 

resíduos do grupo B, em recipientes sob selo d’água , armazenados em duplos 

sacos de cor branca leitosa e após colocados em estanques rígidos tipo bombonas, 

com identificação específica, encaminhados ao  abrigo de resíduos de 

armazenamento externo, específico p/ o grupo B, aguardando coleta quinzenal, por 

empresa terceirizada; 

 Os recipientes para o Grupo E (perfurocortantes e escarificantes) 

devem ser encaminhados ao abrigo de resíduos de armazenamento externo quando 

o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 5 

(cinco) cm de distância da boca do recipiente, fechados e lacrados pelo equipe de 

enfermagem, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento, aguardando 

coleta por empresa terceirizada que será realizado 03 vezes por semana, em dias 

alternados. 
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17.11 ABRIGO DOS RESÍDUOS 

 

 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO: Consiste na guarda temporária 

dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos 

pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o 

deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para 

coleta externa. Não poderá ser feito o armazenamento temporário com disposição 

direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em 

recipientes de acondicionamento. 

 ARMAZENAMENTO EXTERNO: Consiste na guarda dos resíduos dos 

serviços de saúde já armazenados em suas devidas embalagens (saco plástico 

branco leitoso com simbologia de infectante, recepientes rígidos resistentes à 

punctura e vazamento contendo resíduos do grupo E, sacos pretos contendo lixo 

comum e reciclável devidamenteide identificados) , que serão depositados em 

lixeiros com tampa e pedal , onde ficarão armazenados até a coleta externa que é 

realizada por empresa terceirizada, conforme cronograma em anexo, três vezes por 

semana . O ambiente deverá ser exclusivo para este fim,   com acesso facilitado 

para os veículos coletores. 

 O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deve 

ser construído em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, 

possuindo, no mínimo, 01 ambiente separado para atender o armazenamento de 

recipientes de resíduos do Grupo A, um ambiente separado p/ atender o 

armazenamento de resíduos do grupo B, que fica na repartição debaixo da divisória  

de alvenaria,juntamente com o Grupo E, que ficam acondicionados na parte superior 

da divisória de alvenaria e 01 ambiente para o Grupo D, juntamente com os 

recicláveis. O abrigo deve ser identificado e restrito aos funcionários do 

gerenciamento de resíduos, ter fácil acesso para os recipientes de transporte e para 

os veículos coletores. Os recipientes de transporte interno não podem transitar pela 

via pública externa à edificação para terem acesso ao abrigo de resíduos.   

 Segundo o item 15.10- da SEMA/PR (SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE), o estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde cuja 

geração semanal não exceda a 700litros e a diária não exceda a 150 litros, pode 



Prefeitura de Cascavel 

Secretaria Municipal de Cascavel 
POP – SERVIÇOS DE HIGIENE E 

LIMPEZA DAS UPA’s E SAMU 
 

94 
Secretário Municipal de Saúde       Diretora de Atenção à Saúde       Coordenação da CCIA/SCIA/SESAU 

optar pela instalação de um abrigo reduzido exclusivo, com as seguintes 

características: 

 Ser construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas 

teladas para ventilação, restrita a duas aberturas de 10X20 cm cada uma delas, uma 

a 20 cm do piso e a outra a 20 cm do teto, abrindo para a área externa. A  critério da 

autoridade sanitária, estas aberturas podem dar para áreas internas da edificação;   

 Piso, paredes, porta e teto devem ser de de material liso, impermeável 

e lavável. Caimento de piso para ao lado oposto ao da abertura com instalação de 

ralo sifonado ligado à instalação de esgoto sanitário do serviço. - Identificação na 

porta com o símbolo de acordo com o tipo de resíduo armazenado;  

 Ter localização tal que não abra diretamente para a área de 

permanência de pessoas e, circulação de público, dando-se preferência a locais de 

fácil acesso à coleta externa e próxima a áreas de guarda de material de limpeza ou 

expurgo. 

 O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume 

de resíduos gerados, com capacidade de armazenamento compatível com a 

periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. O piso deve ser 

revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O 

fechamento deve ser constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável e de 

fácil higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, no 

mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela de proteção contra insetos.  

 O abrigo referido no item 15.2 do Regulamento da SEMA, deve ter 

porta         provida de tela de proteção contra roedores e vetores, de largura 

compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa, pontos de 

iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas de escoamento de águas servidas 

direcionadas para a rede de esgoto do estabelecimento e ralo sifonado com tampa 

que permita a sua vedação.   

 Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados em local 

exclusivo com dimensionamento compatível com as características quantitativas e 

qualitativas dos resíduos gerados.   

 O abrigo de resíduos do Grupo B, quando necessário, deve ser 

projetado e construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas para 

ventilação adequada, com tela de proteção contra insetos. Ter piso e paredes 
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revestidos internamente de material resistente, impermeável e lavável, com 

acabamento liso. O piso deve ser inclinado, com caimento indicando para as 

canaletas. Deve possuir sistema de drenagem com ralo sifonado provido de tampa 

que permita a sua vedação. Possuir porta dotada de proteção inferior para impedir o 

acesso de vetores e roedores.    

 O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar identificado, em local de 

fácil visualização, com sinalização de segurança - RESÍDUOS QUÍMICOS, com 

símbolo baseado na norma NBR 7500 da ABNT.   

 O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as 

orientações contidas na norma NBR 12.235 da ABNT.  

 O abrigo de resíduos deve possuir área específica de higienização,  

limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores e demais equipamentos 

utilizados no manejo de RSS. A área deve possuir cobertura, dimensões 

compatíveis com os equipamentos que serão submetidos à limpeza e higienização, 

piso e paredes lisas, impermeáveis, laváveis, ser provida de pontos de iluminação e 

tomada elétrica, ponto de água, preferencialmente quente e sob pressão, canaletas 

de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede de esgotos do 

estabelecimento e ralo sifonado provido de tampa que permita a sua vedação.   

 O trajeto para o traslado de resíduos desde a geração até o 

armazenamento externo deve permitir livre acesso dos recipientes coletores de 

resíduos, possuir piso com revestimento resistente à abrasão, superfície plana, 

regular, antiderrapante e rampa, quando necessária, com inclinação de acordo com 

a RDC ANVISA nº. 50/2002.   

OBSERVAÇÃO: Os sacos de resíduos jamais deverão ser depositados diretamente 

no chão e sim somente nos recipientes ( lixeiros) de plástico,  com tampa e pedal  

que   encontram-se  no abrigo de armazenamento externo, os quais são   de uso 

exclusivo do abrigo.  

 A Limpeza das lixeiras existentes no abrigo, bem como a limpeza geral 

do abrigo deverá ser realizada uma vez por semana conforme escala da coleta dos 

resíduos  em anexo onde consta o íten “D “– Desinfecção do abrigo. 
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19. POP Nº 18/2012 - ROTINA DE LIMPEZA 

 

 

18.1 LIXEIRAS 

 

Realizar limpeza mecânica com água e detergente nos recipientes que 

contém os sacos de resíduos toda vez que forem esvaziados ou que parecerem 

sujos. Se houver contaminação com matéria orgânica, proceder a desinfecção 

através da aplicação do peresal 0,5%. 

 

18.2 CARRINHO DE COLETA 

 

Deve ser higienizado diariamente, após a última coleta do turno da tarde e 

sempre que parecer sujo. Proceder a lavagem interna e externa dos carrinhos na 

sala de higienização anexa ao abrigo dos resíduos, utilizando água é sabão Se 

Houver contaminação com matéria orgânica, proceder a desinfecção com peresal a 

1%. 

 

18.3 ABRIGO DOS RESIDUOS 

 

Deve ser lavado com água e sabão, incluindo a limpeza de paredes, teto e 

portas. Utilizar mangueira com água corrente. Na presença de matéria orgânica usar 

solução de Peresal diluído à  1%.  A limpeza deve ser realizada uma vez por 

semana, conforme escala de cada Unidade/USF/Serviços.  
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20. POP Nº 19/2012 - SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL 

 

As seguintes medidas serão implantadas neste estabelecimento, de acordo 

com resoluções RDC – ANVISA nº. 306/2004, CONAMA nº. 358/2005 e normas 

pertinentes da ABNT e do município sede do estabelecimento: 

1) Durante o manuseio dos resíduos o funcionário deverá utilizar os 

seguintes equipamentos de proteção individual: luvas: de PVC ou borracha, 

impermeáveis, resistentes, de cor clara, anti-derrapantes e de cano longo, avental: 

de PVC, impermeável e de médio comprimento; 

2) Após a coleta interna, o funcionário deve lavar as mãos ainda 

enluvadas, retirando as luvas e colocando-as em local apropriado. O funcionário 

deve lavar as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las; 

3) Em caso de ruptura das luvas, o funcionário deve descartá-las 

imediatamente, não as reutilizando. 

4) Estes equipamentos de proteção individual devem ser lavados e 

desinfetados diariamente sempre que houver contaminação com material infectante, 

devem ser substituídos imediatamente, lavados e esterilizados; 

5) As pessoas envolvidas com o manuseio de resíduos devem ser 

submetidas a exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de 

função e demissional. 

6) Os exames e avaliações que devem ser submetidas são: Anamnese 

ocupacional, exame físico, exame mental; 

7) Os funcionários também devem ser vacinados contra tétano, hepatite e 

outras considerações importantes pela Vigilância Sanitária; 

8) Para a prevenção de acidentes e exposição do trabalhador e agentes 

biológicos devem ser adotadas as seguintes medidas: 

9) Realizar antissepsia das mãos sempre que houver contato da pele com 

sangue e secreções 

10) Usar luvas sempre e, após retirá-las realizar lavagem das mãos; 

11) Não fumar e não alimentar-se durante o manuseio com resíduos; 

12) Retirar as luvas e lavar as mãos sempre que exercer outra atividade 

não relacionada aos resíduos (ir ao sanitário, atender ao telefone, beber água, etc.); 

13) Manter o ambiente sempre limpo. 
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14) Em caso de acidente com perfurantes e cortantes, as seguintes 

medidas serão tomadas: 

15) Lavar bem o local com solução água e sabão e solução fisiológica 

0,9%,em caso de mucosa 

16) Aplicar solução antisséptica (álcool iodado, álcool glicerinado a 70%) 

de 30 segundos a 2 minutos; 

17) Notificar imediatamente a chefia da unidade, e encaminhar para o 

pronto atendimento (HUOP), com o formulário de acidente com materiais 

perfurocortantes preenchido (conforme protocolo da SESAU).  

18) Preencher CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO), 

sendo que a mesma deverá ser preenchida em 04 vias e posteriormente 

encaminhada, à Divisão de Medicina do Trabalho. 

O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser 

capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada para as 

atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene 

pessoal, dos materiais e do ambiente. 

A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de 

equipamentos de proteção individual (uniformes, luvas, avental impermeável, 

máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade), bem como a 

necessidade de mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação. 

Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam 

temporariamente ou não estejam diretamente envolvidos nas atividades de 

gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema adotado para o 

gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, a prática de segregação de 

resíduos, reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, 

conhecer a localização dos abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis 

à completa integração ao PGRSS. 

Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação 

continuada, independente do vínculo empregatício existente, que deve contemplar 

dentre outros temas:  

1) Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais;  

2) Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de 

vigilância sanitária relativas aos RSS; 
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3) Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do 

resíduo; 

4) Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

5) Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais; 

6) Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 

7) Identificação das classes de resíduos; 

8) Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 

9) Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual -

EPI e Coletiva- EPC; 

10) Orientações sobre inseguranças (biológica, química e radiológica); 

11) Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes; 

12) Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações 

emergenciais (vide Manual SCI/SESAU); 

13) Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município; 

14) Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química. 

Os programas de educação continuada serão desenvolvidos sob a forma de 

capacitação individual e em grupo, no local de trabalho e no auditório da SESAU, 

promovendo a educação permanente nos diversos serviços de saúde da Rede 

Municipal. 
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