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Recomendações da ANVISA
•
•
•
•
•
•

Produtos para limpeza e desinfecção (saneantes) de superfícies e pisos:
Importantes para prevenir infecções pelo novo coronavírus, que causa a
doença Covid-19;
Somente devem ser utilizados produtos regularizados;
Para alcançar o resultado esperado: fundamental seguir as instruções
contidas no rótulo do produto quanto à forma de uso, cuidados e
equipamentos necessários para sua aplicação;
Cuidar com informações compartilhadas por meio de aplicativos, como
“dicas” de uso de substâncias químicas para a produção caseira de
produtos saneantes;
Isso não é recomendável e pode colocar a sua saúde e a de outras pessoas
em risco, em especial pela falta de eficácia;
Além disso, há risco de acidentes que podem provocar queimaduras,
intoxicação e irritações.

Diferença de Limpeza e Desinfecção
Limpeza:
• Remoção de germes, sujeiras e impurezas das superfícies;
• Não mata os germes, mas, ao removê-los, diminui o número e o
risco de propagação;
• Porém, o Novo Coronavírus pode ser morto por produto de limpeza
como a combinação de água e sabão/detergente;
• Ele possui uma cápsula de gordura protetora, e a limpeza com estes
produtos retira a cápsula e mata o vírus;
• Para que isso necessita de um determinado período de tempo;
• O importante é a remoção mecânica da sujidade e não
simplesmente a passagem de panos úmidos, os quais podem
espalhar sujidade.

Diferença de Limpeza e Desinfecção
Desinfecção:
• Processo físico ou químico que destrói todos os microorganismos patogênicos de objetos e superfícies, com
exceção dos esporos bacterianos;
• Para uso doméstico e em estabelecimentos em geral é
recomendado o uso de produtos químicos para matar os
germes;
• Não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove
germes, mas mata germes em uma superfície após a
limpeza, desde que usado adequadamente;
• O Novo Coronavírus morre com a ação de desinfetantes de
fácil acesso, como o álcool 70% e água sanitária.

Produtos para Limpeza de
Superfícies e Pisos
Ø Detergente Líquido

ou Sabão

Ø Desinfetantes:
• Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio)

- Dilua 3 colheres de sopa (24ml) de água sanitária
para cada 1 litro de água, ou seja,
- 1 parte de água sanitária para 3 partes de água

• Álcool Etílico 70% Líquido

(Devido a constante falta deste item, optar pela
água sanitária, sempre que possível)

Produtos para Limpeza de
Superfícies e Pisos
Ø Desinfetantes:
• Água Sanitária (Hipoclorito de Sódio)
Desvantagens: instável (afetado pela luz solar, temperatura >25ºC e pH
ácido). Inativo em presença de matéria orgânica; corrosivo para metais;
odor desagradável, e pode causar irritabilidade nos olhos e mucosas.
EVITE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E COM A
PELE.
• Álcool Etílico 70% Líquido
Desvantagens: inflamável, volátil, opacifica acrílico, resseca plásticos e
borrachas; ressecamento da pele. MANTER LONGE DO FOGO E DO CALOR;
NÃO PERFURAR A TAMPA; CUIDADO, INFLAMÁVEL.
PRODUTOS DE LIMPEZA/DESINFECÇÃO: CONSERVAR FORA DO ALCANCE
DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS; CUIDAR NO MANUSEIO.

Materiais para Limpeza e Desinfecção
de Superfícies e Pisos
•

02 Baldes:
- 01 para Água
- 01 para Água + Detergente ou Água + Desinfetante
Por quê 02 baldes?

Evita desperdício de detergente ou desinfetante, já que após cada
passagem de pano, o mesmo deve ser primeiramente enxaguado na água
para retirar o grosso da sujeira e depois mergulhado no balde com solução
de limpeza ou de desinfetante para continuar o processo.
O balde com água deve ter a água trocada mais vezes. O conteúdo de
ambos os baldes devem ser trocados sempre que necessário.

Materiais para Limpeza e Desinfecção
de Superfícies e Pisos
• Panos para limpeza (diferenciados para mobília,
piso e parede/teto);
• Rodo;
• Escova com cerdas duras para chão;
• Borrifadores para Álcool 70% ;
• Escova de mão com cerdas rígidas;
• Escova sanitária;
• Vassoura em naylon para calçada externa;
• Pá coletora;
• Sacos de lixo.

Cuidados Pessoais para
Limpeza e Desinfecção
Cuidados Gerais:
•
•
•
•

Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida;
Manter unhas limpas, curtas, sem esmalte – não usar unhas postiças ou adesivos;
Não usar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos);
Realizar frequentemente a higiene das mãos.

•
•

Em domicílios:
Preferencialmente usar luvas de borracha grossa e longa;
Avental.

•
•
•
•
•
•

Em Estabelecimentos em Geral:
Luvas de borracha grossa e longa;
Avental (preferencialmente de manga longa);
Máscara cirúrgica;
Óculos de acrílico (ou protetor de face, p/ evitar contato com aerossóis/respingos);
Sapatos fechados impermeável e com sola antiderrapante;
Botas de borracha cano curto ou longo (para lavagens de pisos).

Princípios Gerais da
Limpeza e Desinfecção
• Todo trabalho deve ter início no ponto mais distante da saída
do ambiente de tal forma que o fim dos trabalhos seja na
saída;
• A limpeza das superfícies/pisos que acumulam sujeira mais
"grossa", como o pó que vemos a olho nu, deve ser feita
primeiro com água e sabão/detergente para, em seguida,
receber a desinfecção com a solução de água sanitária;
• FRICCIONAR as superfícies/pisos com pano embebido com
água e detergente;
• Jamais tocar áreas limpas com luvas contaminadas;
• Realizar higiene das mãos sempre que necessário;

Princípios Gerais da
Limpeza e Desinfecção
• O piso (chão) é última parte que será limpa;
• Não misturar os produtos;
• Utilizar produto de limpeza ou desinfecção compatível com
material do equipamento ou superfície;
• Durante a limpeza evite utilizar produtos ou materiais
abrasivos (que possam arranhar ou riscar) as superfícies;
• Produtos de limpeza/desinfecção (álcool 70%) em
borrifadores são mais econômicos, pois há menos desperdício
na hora da aplicação;
• A economia do produto também se dá pelo uso consciente na
hora da limpeza;

Princípios Gerais da
Limpeza e Desinfecção
• A quantidade de detergente e a espuma que ele fizer não vão
ditar a qualidade da higienização;
• O excesso de produto pode deixar a superfície sem brilho e
manchada;
• Por isso, além de fazer a diluição em água, é importante
retirar toda a solução da área limpa com um pano úmido,
dessa forma a limpeza será completa e bem feita;
• O desinfetante não serve para “perfumar” o ambiente e sim
para ser usado friccionando a área que necessita;
• Garantir ambientes organizados após limpeza;

Princípios Gerais da
Limpeza e Desinfecção
• Panos serão lavados na tanque da lavanderia;
• Ao jogar o conteúdo dos baldes ou lavar os panos, utilizar as
telas de proteção/peneiras para evitar entupimento dos
canos; limpando sempre após o uso;
• Sujidades como cabelos e fiapos, quando possível, devem ser
descartados na lixeira;
• Todos os materiais devem ser limpos ao final da limpeza;
• Não deixar produtos e materiais de limpeza nos ambientes de
circulação de pessoas;
• Falhas nos processos de limpeza e desinfecção de superfícies
podem espalhar micro-organismos nos ambientes.

1º) Limpeza de Superfícies
•
•

1.
2.
3.
4.

Seguir o item:
“Cuidados Pessoais para Limpeza e Desinfecção de Superfícies”;
Separar os materiais e produtos, conforme os itens:
“Materiais para Limpeza e Desinfecção de Superfícies e Pisos” e
“Produtos para Limpeza e Desinfecção de Superfícies e Pisos”;
Antes de iniciar a limpeza, remover, sempre que possível, os
resíduos visíveis e descartá-los na lixeira;
Com pano embebido com água e detergente, FRICCIONAR as
superfícies a serem limpas;
Enxaguar com água limpa ou pano úmido (considerando o local
e produto utilizado);
Secar com pano limpo, sempre que necessário.

2º) Desinfecção de Superfícies
1.

2.

3.

Borrifar ou aplicar o desinfetante em pano limpo e proceder a
fricção da superfície no sentido de longe para perto, atentando
para que as áreas fiquem umedecidas para que o produto
possa realmente realizar a desinfecção;
Para uma desinfecção eficiente é necessário um produto de
qualidade aliado a uma aplicação correta, através de fricção
efetiva;
Para cada superfície deve-se utilizar uma face do pano de
limpeza (dobre o pano ao meio duas vezes).

2º) Desinfecção de Superfícies
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superfícies que requerem atenção:
Mesas, balcões, pias;
Portas e maçanetas;
Corrimãos;
Interruptores de luz;
Computadores, telefones, controles remotos;
Cadeiras, poltronas, camas;
Luminárias;
Bebedouros;
Instalações sanitárias.

3º) Limpeza e Desinfecção de Pisos
Técnica de limpeza com 02 baldes:
- 01 para Água
- 01 para Água + Detergente ou Água + Desinfetante
(1 parte de água sanitária para 3 partes de água)
•
•
•
•
•

Se houver sujeira visível, remover com auxílio de papel tolha ou papel
higiênico;
Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
micro-organismos que são veiculados pelas partículas de pó. Se for
necessário, deve ser utilizada a técnica de varredura úmida (pano úmido);
Depois da varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar;
Para sujeiras mais leves, proceder limpeza do chão com pano umedecido
em água + detergente;
Enxaguar o pano no balde com água e após mergulhar no balde com água
+ detergente e repetir o processo;

3º) Limpeza e Desinfecção de Pisos
• Limpar em sentido único, evitando o vaivém,
iniciando do fundo para a porta de saída;
• Produtos com cloro devem ser evitados em
superfícies como: granito, mármore e pisos com
coloração;
• É importante saber usar produtos com cloro, pois
do contrário podem manchar uma determinada
superfície para sempre;
• Nestes casos, o uso de detergente é mais seguro.

Saco de Lixo das Lixeiras
• Recolher os sacos de lixo das lixeiras quando 80%
da capacidade estiver preenchida ou sempre que
necessário, fechando-o imediatamente;
• Colocar em uma lixeira com tampa, destinada
para a guarda até o dia da passagem do
caminhão de coleta de lixo;
• Não entrar em outros ambientes com os sacos,
mesmo fechados;
• Não retirar resíduos dos sacos (risco de acidente).

Após a Limpeza
•

•
•
•
•
•
•

Após o procedimento de limpeza e desinfecção, nunca tocar
desnecessariamente superfícies, equipamentos, utensílios ou materiais
(tais como telefones, maçanetas, portas) enquanto estiver com luvas, para
evitar a transferência de micro-organismos para outros ambientes e
pessoas;
Todos os panos utilizados na limpeza devem ser lavados na lavanderia;
Sempre que necessário, trocar os materiais utilizados para a limpeza;
Todo o material de limpeza e o local de guarda devem ser lavados,
desinfetados e secos após o uso;
Lavar as mãos enluvadas e realizar desinfecção das luvas com produto
indicado (desinfetante);
Lembrar que o uso de luvas não substitui a higiene adequada das mãos
com água e sabão;
O uso de álcool gel 70% é pertinente após higiene adequada das mãos.

Produtos para Higiene das Mãos
• Sabonete (líquido, preferencialmente)

• Álcool etílico 70% gel

Higienização das Mãos com
Água e Sabonete (Duração 60 seg.)

Fricção das Mãos com
Álcool Gel 70% (Duração 30 seg.)

Benefícios de uma Limpeza e
Desinfecção Seguindo Normas Técnicas
• Prevenção de riscos à saúde humana, tanto dos trabalhadores
envolvidos no procedimento, como da população em geral;
• Proporcionam uma sensação de bem-estar, segurança e
conforto nas pessoas;
• E, principalmente, apresentam fundamental papel na
prevenção de infecções, especialmente no combate da
COVID-19.
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