
Limpeza dos ambientes da 
UFERSA para os tempos de 

pandemia

Comissão Especial de Emergência da Covid-19



Objetivo Desenvolver orientações gerais a cerca da 
higienização dos ambientes de trabalho 



Aquisição de materiais;

Realização de treinamentos/capacitações;

Criação de página informativa pública na internet e de 
uma ferramenta de monitoramento.

https://covid19.ufersa.edu.br/o-que-e-coronavirus/

FASE 0 



Medidas 
de 

prevenção 
coletivas



Medidas 
de 

prevenção 
Individuais 



Verificação 
de 

temperatura 
na entrada



Banheiros



Uso de 
EPI’s



Recomendações específcas de limpeza do 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE 

LIMPEZA DURANTE A PANDEMIA DE 
COVID-19 PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

DA ABRALIMP (Associação Brasileira do 
Mercado de Limpeza Profssional)

Disponível em: ABRALIMP - Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profssional

Manuais COVID-19 - Revista Higiplus

https://abralimp.org.br/
https://revistahigiplus.com.br/landings/hsnhnmajeht0s/
https://revistahigiplus.com.br/landings/hsnhnmajeht0s/


Técnicas 
para 

retirada de 
luvas  Lavar as luvas com água e sabão; 

 Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão 
oposta;

  Segure a luva removida com a outra mão enluvada; 

 Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem 
luvas) e retire a outra luva; 

 Lave imediatamente as mãos com água e sabão. 



Uso 
correto 

das 
máscaras



Lavagem 
correta 

das mãos



Limpeza e 

desinfecção 

do ambiente

 A higienização consiste na limpeza, mais a desinfecção do ambiente;

 Limpeza - É a remoção de toda a sujidade de qualquer superfície ou 
ambiente, como piso, paredes, teto, mobiliário e equipamentos em geral. 
A limpeza deve ser feita com água, detergente e ação mecânica manual, 
procedimento básico que precede ao processo de desinfecção.

 Desinfecção - Processo de destruição dos micro-organismos existentes 
em equipamentos ou superfícies, mediante a aplicação de germicida após 
a limpeza total da superfície.

 

 O recomendado é a solução de hipoclorito de sódio (água sanitária 2% a 
2,5%), sempre diluído em água potável na proporção 1:9.

 Para a efcácia da desinfecção, é preciso esperar o tempo de ação de dez 
minutos. Após diluída, a água sanitária deve ser usada imediatamente, 
pois é desativada pela luz.



Produtos 
recomendados 
nos processos 

de limpeza

Detergentes;
  Limpadores; 
  Limpadores dois em um (limpeza + desinfecção); 
  Multiuso;
Solução de ozônio aquoso. 
hipoclorito de sódio (água sanitária 2% a 2,5%), 



Produtos 
recomendados 

para 
desinfecção

Desinfetante de uso geral;
  Qualquer desinfetante devidamente 

registrado na ANVISA, que possua ação 
antimicrobiana comprovada. Essa informação 
pode ser acessada através do link: 
https://tinyurl.com/abralimp-anvisa-saneantes 

Se o produto for transvazado, é importante que 
o mesmo seja corretamente identifcado no 
novo recipiente com os dados do rótulo.

  Lembrando que: álcool gel 70% é 
recomendado apenas para a higienização das 
mãos. 



Lista 
básica de 
materiais 

para 
limpeza

 Panos de limpeza (microfbra, algodão, descartáveis); 

 Borrifadores; 

 Suporte Limpa-Tudo;

  Fibras (macia, uso geral, serviço pesado);

  Rodos; 

  Pá coletora;

  Baldes; 

 Escova lavatina;

  Sistema Mop: 

 - Úmido (lavável, semi-descartável e descartável) 

 - Seco (varrição, lavável e descartável) Não havendo 
disponibilidade desse item, é possível substituir por pano e rodo;

 Observações:  O uso de vassouras deve ser eliminado, uma vez 
que partículas contaminadas podem subir no ar e aderir em 
superfícies, como mesas e cadeiras.



Superfícies de 
áreas com 

maior contato 
de pessoas nas 
instituições de 

ensino, que 
devem 

aumentar a 
higienização 

Áreas comuns:
  Bancadas e balcões; 
Dispensadores de sabonete, álcool e papel;
Maçanetas; 
  Corrimão; 
  Barras de apoio; 
  Botões de elevadores; 
  Interruptores;
  Mobiliários em geral;



Superfícies de 
áreas com 

maior contato 
de pessoas nas 
instituições de 

ensino, que 
devem 

aumentar a 
higienização 

 Secretaria:

 Bancadas e balcões; 

 Dispensadores de sabonete, álcool e papel;

 Maçanetas;

  Aparelhos de telefone; 

  Teclados; 

  Mouses; 

  Mobiliários em geral;

 Luminárias;

  Puxadores de cortinas;

  Correntes e cordões das persianas;

  Puxadores de gavetas;



Superfícies de 
áreas com 

maior contato 
de pessoas nas 
instituições de 

ensino, que 
devem 

aumentar a 
higienização 

 Salas de aula:

  Carteiras;
Mesas;
  Cadeiras;
  Maçanetas;
 Interruptores;
  Dispensadores de sabonete, álcool e papel;
  Marcadores e apagadores de lousa;



Superfícies de 
áreas com 

maior contato 
de pessoas nas 
instituições de 

ensino, que 
devem 

aumentar a 
higienização 

Ginásios e áreas de lazer :
Maçanetas;
   Interruptores;
  Dispensadores de álcool gel;
   Bancos;
  Arquibancadas;
   Aparelhos de ginástica;
  Playgrounds;



Superfícies de 
áreas com 

maior contato 
de pessoas nas 
instituições de 

ensino, que 
devem 

aumentar a 
higienização 

Laboratórios:
  Maçanetas;

   Bancadas e balcões(realizada pelo próprio usuário);

   Mesas; 

  Cadeiras;

   Interruptores;

   Dispensadores de álcool gel;

   Microscópio (realizada pelo próprio usuário);

   Mouses;

  Teclados;

   Equipamentos compartilhados como béquer, pipeta, lupa, 
placas etc(realizada pelo próprio usuário). 



Superfícies de 
áreas com 

maior contato 
de pessoas nas 
instituições de 

ensino, que 
devem 

aumentar a 
higienização 

Refeitórios:
  Maçanetas; 
  Bancadas e balcões;
  Mesas;
  Cadeiras;
 Interruptores; 
Dispensadores de álcool gel;



Superfícies de 
áreas com 

maior contato 
de pessoas nas 
instituições de 

ensino, que 
devem 

aumentar a 
higienização 

Banheiros e vestiários:
   Maçanetas;
   Puxadores de gavetas;
   Fechaduras, travas das portas;
   Torneiras;
   Válvulas de descarga;
   Barras de apoio;
   Dispensadores de sabonete, álcool e papel;



Informações 
importantes 

para 
execução de 
procediment

os de 
limpeza

  Utilização dos EPI´s, para garantir a proteção do colaborador. 

  A limpeza e a desinfecção devem acontecer em um único 
sentido, nunca em movimentos circulares ou de vai e vem para 
evitar espalhar a contaminação sobre a superfície.

   Inicie a limpeza da área menos suja para a mais suja, sempre 
de cima para baixo;

   Em se tratando de parede, mobiliário e demais objetos, a 
indicação é que a aplicação das soluções de limpeza e dos 
desinfetantes seja feita com a pulverização do produto nos 
panos de limpeza e não diretamente nas superfícies;

   Trocar o mop/panos de limpeza ou higieniza-los a cada 
ambiente, a fm de evitar a contaminação cruzada;

   Nunca misturar produtos químicos;



Recomendações 

de sequência de 

procedimentos 

de limpeza por 

setores

SECRETARIA E ÁREAS COMUNS: SALAS DE AULA, 
LABORATÓRIOS, BIBLIOTECAS E REFEITÓRIOS

 1. Recolher o lixo; 

2. Pulverizar o produto no pano de limpeza; 

3.  Nos elevadores, limpar e desinfetar os botões na parte externa e interna. No caso 
de elevadores em inox, evitar o uso de fbras abrasivas, usar a fbra macia (branca) ou 
panos de microfbra. Não borrifar álcool ou qualquer outro produto diretamente na 
botoeira do elevador, pois isso pode danifcar a parte elétrica do painel e até causar 
incêndios. 

4. Cestos de lixo/resíduos também devem ser limpos e depois desinfetados.

5. Para limpeza de pisos, primeiro isole a área. Deve-se iniciar com a varrição úmida e 
coleta das partículas de sujeiras não aderidas. Logo após, pode-se realizar a limpeza 
de maneira úmida, com auxílio de mop úmido, com os devidos produtos para limpeza 
(detergentes, limpadores, multiusos), e fnalizar com o uso de desinfetantes. 

Ou ainda, é possível fazer a limpeza molhada, utilizando a lavadora de pisos, que 
deverá ser abastecida com água e com o produto escolhido para limpeza, respeitando 
a diluição informada no rótulo pelo fabricante. Após a lavagem, fazer a aplicação do 
desinfetante.



Recomendações de 
sequência de 

procedimentos de 
limpeza por setores

BANHEIROS E VESTIÁRIOS
 O box deverá ser limpo da parte mais alta para a mais baixa, iniciando com a 

pulverização de detergente desengraxante/ desengordurante na fbra e aplicação 
nas partes internas e externas, incluindo esquadrias e puxadores. Deixe o produto 
agir e esfregue com a fbra, enxaguando em seguida. Seque e aplique o 
desinfetante;

  Para a limpeza dos espelhos e vidros, pulverizar o detergente para 
limpeza de vidros no pano de microfbra ou no limpador de vidros, e 
limpar em movimentos paralelos ou de S, fazer a retirada do produto com 
o pano de microfbra limpo ou com o auxílio do rodo do limpador. 

Procedimento de esquadrias deve acontecer com pano de microfbra 
umedecido em solução desinfetante. 

Limpar e desinfetar dispensadores de descartáveis como suportes de papel, 
sabonetes, álcool etc; 

 O piso deverá ser lavado com a aplicação do detergente, aguardar o tempo de ação, 
realizar a esfrega, enxague, secagem e fnalizar com a aplicação do desinfetante. 
Caso não exista ralo no local, recolher a água do piso com aspirador de líquidos ou 
mop úmido; 

 Reabastecer os dispensadores.



Observações

Os materiais reutilizáveis deverão ser separados em saco para 
higienização;

Recolher os equipamentos utilizados nos procedimentos;
 Os panos utilizados na limpeza do piso NÃO devem ser utilizados em outras 
áreas. Para isso, recomenda-se fazer diferenciação por cores ou utilizar formas 
descartáveis. 

Luvas e panos utilizados para a limpeza do banheiro deverão ter seu uso restrito 
SOMENTE AO BANHEIRO. Para isso, recomenda-se fazer diferenciação por cores ou 
utilizar formas descartáveis. 

Para limpeza mais profunda de superfícies em geral, pode-se substituir os panos 
de limpeza por fbras de limpeza que possuem maior ação mecânica.

 Antes de executar qualquer operação de limpeza em equipamentos elétricos, 
lembrar-se de desconectar a tomada da rede elétrica, sempre que possível.

 Caso haja presença de matéria orgânica, aplicar o desinfetante para diminuir a 
carga microbiana, recolher a sujidade, descartá-la e continuar o procedimento de 
higienização. 

Para superfícies macias (porosas), como pisos acarpetados, tapetes e cortinas, a 
indicação é: remova a contaminação visível, se presente, e limpe com produtos de 
limpeza adequados indicados para uso nessas superfícies. Lave estas superfícies de 
acordo com as instruções do fabricante. Na impossibilidade de lavagem utilize produtos 
químicos apropriados para estes tipos de superfície e que tenham ação desinfetante.



Cuidados com 
os EPI’s

Após a conclusão dos procedimentos operacionais, a recomendação é lavar as 
luvas com água e sabão, antes de fazer a retirada do EPI.

Todos os EPI’s reutilizáveis deverão ser higienizados. Luvas reutilizáveis deverão ser 
lavadas também por dentro e colocadas para secar.

Para luvas descartáveis, realizar a retirada e descartá-las. 

Ao retirar todo e qualquer EPI, o colaborador deve ter especial atenção para não se 
contaminar e, na sequência, deve lavar as mãos com água e sabão.

No caso das máscaras de tecido, o uso recomendado é de 2h até 4h, ou se 
apresentarem sujeira ou umidade, após esse período ela precisa ser trocada, 
devendo ser acondicionada em um saco plástico fechado. Antes de retirá-la, lavar 
as mãos com água e sabão. A retirada deve ser feita pelas tiras laterais e não se 
deve tocar a parte da frente da máscara, que pode estar contaminada. Após a 
retirada, deve-se lavar as mãos com água e sabão. O saco onde a máscara usada foi 
acondicionada deve ser descartado. 

O processo de higienização das máscaras deve ser feito colocando 500 ml de água em 
um recipiente e acrescentar 2 colheres rasas de água sanitária, deixando de molho 
por 30 minutos. Após esse período, lavar a máscara com água sabão e colocar para 
secar. Ao fnal do processo de lavagem, lavar as mãos com água e sabão. Após a 
secagem, passar a máscara com ferro quente e acondicioná-la em saco plástico limpo 
para o próximo uso.



REFERÊNCIAS

 GUIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE AGENTES BIOLÓGICOS 3ª Edição 
- 2017 - Brasília/DF.

  Elaborado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos Departamento do Complexo Industrial e Inovação em 
Saúde 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/classifcacao_risco_agentes_bio
logicos_3ed.pdf ANVISA - RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC 
Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 

 http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/
c5d3081d-b331- 4626-8448-c9aa426ec410 CONAMA - RESOLUÇÃO nº 358, 
de 29 de abril de 2005 

 http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5046 IBAMA - 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 13 DE 18/12/2012. 

 http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0013-
181212.PDF ABNT - NBR 12808:2016 

 https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=354887
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