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1. INTRODUÇÃO 

 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 

1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, 

infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um 

resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da 

vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem. Os coronavírus comuns 

que infectam humanos são alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1. 

Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a síndrome 

respiratória aguda grave que ficou conhecida pela sigla SARS da síndrome em inglês “Severe 

Acute Respiratory Syndrome”. SARS é causada pelo coronavírus associado à SARS (SARS-

CoV), sendo os primeiros relatos na China em 2002. O SARS-CoV se disseminou rapidamente 

para mais de doze países na América do Norte, América do Sul, Europa e Asia, infectando 

mais de 8.000 pessoas e causando entorno de 800 mortes, antes da epidemia global de SARS 

ser controlada em 2003. Desde 2004, nenhum caso de SARS tem sido relatado mundialmente.  

Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que causou a SARS no 

começo da década passada. Esse novo coronavírus era desconhecido como agente de doença 

humana até sua identificação, inicialmente na Arábia Saudita e, posteriormente, em outros 

países do Oriente Médio, na Europa e na África. Todos os casos identificados fora da 

Península Arábica tinham histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes de 

países do Oriente Médio – Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Jordânia. 

Pela localização dos casos, a doença passou a ser designada como síndrome 

respiratória do Oriente Médio, cuja sigla é MERS, do inglês “Middle East Respiratory 

Syndrome” e o novo vírus nomeado coronavírus associado à MERS. 

Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a moderadas 

de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses 

vírus algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. 

Esse quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, com sistema 

imunológico comprometido ou em idosos. 

As informações aqui abordadas, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à saúde e a segurança dos trabalhadores dos 

serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência a 

saúde em geral.  

 

 

                                                                 NOTA 

 

Informamos que pacientes com sintomas gripais devem ser encaminhados unicamente 

as UNIDADES DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO COVID – 19. 

 

Evitar atender esses pacientes nas Unidades Básicas/ESF/Saúde Mental 
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2. UTILIZAÇÃO DE EPI’s POR LOCAIS DE ATENDIMENTO: 

UBS/ESF/ESPECIALIZADAS E SAÚDE MENTAL – ÁREAS DE BAIXO RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

Para todos profissionais: retirar adornos como anéis (inclusive alianças), correntes, pulseiras, tornozeleiras. Obrigatório uso de sapatos fecha-
dos. 

Lavagem das mãos entre cada atendimento respeitando os 5 momentos. 

AMBIENTE EQUIPE/PACIENTE RECOMENDAÇÕES 

ACOLHIMENTO 
Qualquer profissional de equipe de 
saúde 

Máscara cirúrgica; 

Recomendado manter distância de 1,5 m² do paciente – independente de sin-
tomas; 

Entregar e orientar uso da máscara cirúrgica somente para paciente com sin-
tomas respiratórios (encaminhar as Unidades de referencias COVID). 

RECEPÇÃO 
Agente administrativo ou atendente 
de recepção 

Máscara cirúrgica ou protetor facial – quando houver pacientes com sintomas 
respiratórios. 

Recomendado manter distância de 1,5 m² do paciente – independente de sin-
tomas. Sugerimos demarcar a distância onde o paciente deve permanecer 
enquanto será atendido. 

SALA DE ESPERA Paciente com sintomas respiratórios 

Máscara cirúrgica; 

Considerar área separada de outros pacientes ou manter distância mínima de 
1,5 m² de outros pacientes. 

SALA DE CONSULTAS 
Profissional de Saúde - exame físico 
de paciente com sintomas respirató-
rios 

 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 
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Profissional de Saúde - exame físico 
de paciente sem sintomas respirató-
rios 

Máscara cirúrgica - durante o exame físico. 
Manter distância mínima de 1,5 m² 

Profissional de Saúde - sem exame 
físico de paciente com sintomas 
respiratórios 

Máscara cirúrgica; 
Manter distância mínima de 1,5 m² 

PÓS-CONSULTA  Profissional enfermagem 
Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m² 

COLETA DE EXAMES 

Profissional de saúde - Coleta de 
sangue de pacientes com sintomas 
respiratórios 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 

Profissional de saúde - Coleta de 
sangue de pacientes sem sintomas 
respiratórios 

Máscara cirúrgica e luvas de procedimentos 

 

FARMÁCIA Equipe farmácia 

Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m² do paciente. Sugerimos demarcar a dis-
tância onde o paciente deve permanecer enquanto será atendido. 

ENFERMARIAS DA SAÚDE MENTAL 
 

 
Profissional de saúde – paciente 
com sintomas respiratórios 

 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 

 
 
Profissional de saúde – paciente 
sem sintomas respiratórios 
 

Máscara cirúrgica e luvas de procedimento 
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Cirurgião Dentista e  
Auxilar/Técnica(o) em saúde bucal - 
paciente com sintomas respiratórios 

Máscara N 95/PFF 2, touca/gorro descartável, óculos de proteção, protetor 
facial, avental descartável gramatura mínima de 30g/m²,  luvas de procedi-
mento descartáveis ou estéreis  

Cirurgião Dentista e Auxili-
ar/Técnica(o) em saúde bucal - pa-
ciente sem sintomas respiratórios. 

 

Máscara cirúrgica, touca/gorro descartável, óculos de proteção,  protetor 
facial, avental descartável gramatura mínima de 30g/ m², luvas de 
procedimento descartáveis ou estéreis.  

Todos os pacientes   Uso de bochechos com água oxigenada 1% 

PROFISSIONAIS DE APOIO Equipe da limpeza 

Máscara cirúrgica, óculos de proteção, avental impermeável ou avental de 
gramatura mínima de 30g/m²,  luvas de borracha com cano longo, botas im-
permeáveis de cano longo e touca/gorro descartável. 

Sala de inalação e consultório odontológico – Utilizar máscara N 95/PFF 2 e 
realizar limpeza terminal a cada paciente. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Qualquer profissional da equipe 
Máscara cirúrgica (ao transitar pela unidade) – caso houver pacientes com 
sintomas respiratórios 

OUTROS AMBIENTES COM  

TRANSITO DE PACIENTES 

Paciente com sintomas respiratórios Máscara cirúrgica 

Profissional de saúde  Máscara cirúrgica 

CENTRAL DE MATERIAIS E  
ESTERILIZAÇÃO - CME Profissional de saúde 

ÁREA SUJA: avental impermeável de manga longa, máscara N 95/PFF 2, 
óculos de proteção, protetor facial, touca/gorro descartável, luvas nitrílicas e 
calçado fechado. 

ÁREA LIMPA (DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO): avental impermeável 
de manga longa, protetor auricular, máscara cirúrgica, protetor facial, óculos 
de proteção, touca/gorro descartável, luvas nitrílicas e térmica e calçado fe-
chado. 
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UNIDADES BÁSICAS COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO SÍNDROME GRIPAL (Bela Vista, Mary Dota, Geisel, Falcão e Tibiriça)  

   ÁREAS DE MÉDIO RISCO 

Para todos profissionais: retirar adornos como anéis (inclusive alianças), correntes, pulseiras, tornozeleiras. Obrigatório uso de sapatos fecha-
dos. 

Lavagem das mãos entre cada atendimento respeitando os 5 momentos. 

AMBIENTE EQUIPE/PACIENTE RECOMENDAÇÕES 

ACOLHIMENTO Qualquer profissional da equipe 

Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m². Sugerimos demarcar a distância onde o 
paciente deve permanecer enquanto será atendido; 

Entregar e orientar uso da máscara cirúrgica para paciente com sintomas res-
piratórios.  

RECEPÇÃO 
Agente administrativo ou atendente 
de recepção 

Máscara cirúrgica ou protetor facial. 

Recomendado manter distância de 1,5 m² do paciente. Sugerimos demarcar a 
distância onde o paciente deve permanecer enquanto será atendido. 

TRIAGEM Profissional de enfermagem 
Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 

SALA DE ESPERA 
Paciente com sintomas  

respiratório  

Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m² de outros pacientes 

SALA DE CONSULTAS 

 

 

Profissional de Saúde - exame físi-
co de paciente com sintomas res-
piratórios 

 

 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 
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SALA DE INALAÇÃO 

Utilizar SOMENTE para casos de neces-
sidade Oxigenioterapia, para casos que 
não responderam ao Salbutamol spray 

Paciente 

Máscara cirúrgica – retirando a máscara do paciente somente durante a inala-
ção.  

Acompanhante (menores de 18 anos e maiores que 60 anos) deverá perma-
necer de máscara cirúrgica.  

Sugerimos realizar inalação em 1 paciente de cada vez, com limpeza da sala 
entre cada paciente.  

Profissional de saúde  
Máscara N 95/PFF 2, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro descartável. 

PÓS-CONSULTA  Profissional de enfermagem 
Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m²  

COLETA DE EXAMES 

Profissional de saúde – Coleta de 
Sangue 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 

Profissional de saúde – Coleta de 
Swab 

Máscara N 95/PFF 2, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro descartável. 

FARMÁCIA 

 

 

Equipe farmácia  

 

 

 

Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m² do paciente. Sugerimos demarcar a dis-
tância onde o paciente deve permanecer enquanto será atendido. 
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CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Cirurgião Dentista e  
Auxilar/Técnica(o) em saúde bucal 
- paciente com sintomas respirató-
rios 

Máscara N 95/PFF 2 , touca/gorro descartável, óculos de proteção, protetor 
facial, avental descartável gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedimen-
to descartáveis ou estéreis. 

Cirurgião Dentista e Auxili-
ar/Técnica(o) em saúde bucal - pa-
ciente sem sintomas respiratórios. 

 

Máscara cirúrgica, touca/gorro descartável, óculos de proteção, protetor facial, 
avental descartável gramatura mínima de 30g/ m², luvas de procedimento 
descartáveis ou estéreis.  

Todos os pacientes  
 Uso de bochechos com água oxigenada 1% 

PROFISSIONAIS DE APOIO Equipe da limpeza 

Máscara cirúrgica, óculos de proteção, avental impermeável ou avental de 
gramatura mínima de 30g/m²,  luvas de borracha com cano longo, botas im-
permeáveis de cano longo e touca/gorro descartável. 

Sala de inalação, consultório odontológico e sala de coleta de Swab – Utilizar 
máscara N 95/PFF 2 e realizar limpeza terminal a cada paciente. 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Qualquer profissional da equipe Máscara cirúrgica (ao transitar pela unidade)  

OUTROS AMBIENTES COM  

TRANSITO DE PACIENTES 

Paciente  Máscara cirúrgica 

Profissional de saúde  Máscara cirúrgica 

CENTRAL DE MATERIAIS E  
ESTERILIZAÇÃO - CME Profissional de saúde  

ÁREA SUJA: avental impermeável de manga longa, máscara N 95/PFF 2, 
óculos de proteção, protetor facial, touca/gorro descartável, luvas nitrílicas e 
calçado fechado. 

ÁREA LIMPA (DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO): avental impermeável 
de manga longa, protetor auricular, máscara cirúrgica, protetor facial, óculos 
de proteção, touca/gorro descartável, luvas nitrílicas e térmica e calçado fe-
chado. 
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UPAS/PSMC = ÁREAS DE ALTO RISCO (SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO)  

E DE BAIXO RISCO (SEM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS)         

Para todos profissionais: retirar adornos como anéis (inclusive alianças), correntes, pulseiras, tornozeleiras. Obrigatório uso de sapatos fecha-
dos. 

Lavagem das mãos entre cada atendimento respeitando os 5 momentos. 

AMBIENTE EQUIPE/PACIENTE RECOMENDAÇÕES 

ACOLHIMENTO  Qualquer profissional da equipe 

Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m². Sugerimos demarcar a distância onde o 
paciente deve permanecer enquanto será atendido; 

Entregar e orientar uso da máscara cirúrgica para paciente com sintomas res-
piratórios. 

RECEPÇÃO  

 
Qualquer profissional da equipe 

Máscara cirúrgica ou protetor facial  

Recomendado manter distância de 1,5 m² do paciente. Sugerimos demarcar a 
distância onde o paciente deve permanecer enquanto será atendido. 

TRIAGEM COM CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO  

Equipe de Enfermagem - pacien-
te com sintomas respiratórios 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 

Equipe de Enfermagem - pacien-
te sem sintomas respiratórios 

Máscara cirúrgica 

SALA DE ESPERA SINTOMÁTICOS 
RESPIRATÓRIOS 

 

 

Paciente com sintomas 

 

 

 

 

Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m² de outros pacientes 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

12 
 

SALA DE CONSULTAS 

Profissional de Saúde - exame 
físico de paciente com sintomas 
respiratórios 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção e protetor facial. 

 

Profissional de Saúde - exame 
físico de paciente sem sintomas 
respiratórios 

Máscara cirúrgica; 
Manter distância mínima de 1,5 m² 

Profissional de Saúde - sem   
exame físico de paciente com 
sintomas respiratórios 

Máscara cirúrgica;  

Manter distância mínima de 1,5 m² 

SALA DE INALAÇÃO 

Utilizar SOMENTE para casos de neces-
sidade Oxigenioterapia, para casos que 
não responderam ao Salbutamol spray 

Paciente 

Máscara cirúrgica – retirando a máscara do paciente somente durante a inala-
ção.  

Acompanhante (menores de 18 anos e maiores que 60 anos) deverá perma-
necer de máscara cirúrgica.  

Sugerimos realizar inalação em 1 paciente de cada vez, com limpeza da sala 
entre cada paciente.  

Profissional de saúde  
Máscara N 95/PFF 2, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro descartável. 

SALA DE EMERGÊNCIA Profissional de saúde 

 
Máscara N 95/PFF 2, avental impermeável de manga longa ou macacão im-
permeável  ou  macacão de gramatura acima de 40g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro descartável. 

COLETA DE EXAMES 

Profissional de saúde – Coleta de 
Sangue 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedimen-
to, óculos de proteção e  protetor facial. 

Profissional de saúde – Coleta de 
Swab 

Máscara N 95/PFF 2, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de procedi-
mento, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro descartável. 
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FARMÁCIA Equipe farmácia 

Máscara cirúrgica; 

Manter distância mínima de 1,5 m² do paciente. Sugerimos demarcar a dis-
tância onde o paciente deve permanecer enquanto será atendido. 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

Cirurgião Dentista e  
Auxilar/Técnica(o) em saúde bu-
cal - paciente com sintomas res-
piratórios 

Máscara N 95/PFF 2 , touca/gorro descartável, óculos de proteção, protetor 
facial, avental descartável gramatura mínima de 30g/m²,  luvas de procedi-
mento descartáveis ou estéreis  

 

Cirurgião Dentista e Auxili-
ar/Técnica(o) em saúde bucal - 
paciente sem sintomas respirató-
rios. 

 

Máscara cirúrgica, touca/gorro descartável, óculos de proteção, protetor facial, 
avental descartável gramatura mínima de 30g/ m², luvas de procedimento 
descartáveis ou estérei.  

 

Todos os pacientes  

 

Uso de bochechos com água oxigenada 1% 

UNIDADE DE RX 

Técnico de Raios-X - paciente 
com sintomas respiratórios 

 
Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de 
procedimento, óculos de proteção e protetor facial. 

Técnico de Raios-X - paciente 
sem sintomas respiratórios 

Máscara cirúrgica 

Paciente com sintomas  

respiratórios 

 

Máscara cirúrgica 
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PROFISSIONAIS DE APOIO Equipe da limpeza 

 

Máscara cirúrgica, óculos de proteção, avental impermeável ou avental de 
gramatura mínima de 30g/m²,  luvas de borracha com cano longo, botas im-
permeáveis de cano longo e touca/gorro descartável. 

Sala de emergência, isolamento, sala de inalação, consultório odontológico e 
sala de coleta de Swab – Utilizar máscara N 95/PFF 2 e realizar limpeza ter-
minal a cada paciente. 

 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Qualquer profissional da equipe 

 

Máscara cirúrgica (ao transitar pela unidade)  

 

OUTROS AMBIENTES COM  

TRANSITO DE PACIENTES 

Paciente Máscara cirúrgica 

Profissional de saúde 
Máscara cirúrgica 

 

CENTRAL DE MATERIAIS E  
ESTERILIZAÇÃO – CME 

Profissional de saúde 

 

ÁREA SUJA: avental impermeável de manga longa, máscara N 95/PFF 2, 
óculos de proteção, protetor facial, touca/gorro descartável, luvas nitrílicas e 
calçado fechado. 

ÁREA LIMPA (DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO): avental impermeável 
de manga longa, protetor auricular, máscara cirúrgica, protetor facial, óculos 
de proteção, touca/gorro descartável, luvas nitrílicas e térmica e calçado fe-
chado. 
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PAC – POSTO AVANÇADO DO COVID19 = ÁREAS DE ALTO RISCO (SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO) 

Para todos profissionais: retirar adornos como anéis (inclusive alianças), correntes, pulseiras, tornozeleiras. Obrigatório uso de sapatos fecha-
dos. 

Lavagem das mãos entre cada atendimento respeitando os 5 momentos. 

AMBIENTE EQUIPE/PACIENTE RECOMENDAÇÕES 

TRIAGEM COM CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 

Equipe de Enfermagem 
Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de 
procedimento, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro. 

SALA DE CONSULTAS  
Profissional de Saúde - exame 
físico de paciente com sintomas 
respiratórios 

Máscara cirúrgica, avental gramatura mínima de 30g/m², luvas de 
procedimento, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro. 

ENFERMARIA 1 
ENFERMARIA 2 

SALA DE EMERGENCIA 
Profissional de saúde 

Máscara N 95/PFF 2, avental impermeável de manga longa ou macacão im-
permeável ou macacão de gramatura acima de 40g/m², luvas de procedimen-
to, óculos de proteção, protetor facial e touca/gorro descartável. 

PROFISSIONAIS DE APOIO Equipe da limpeza 

Máscara cirúrgica, óculos de proteção, avental impermeável ou avental de 
gramatura mínima de 30g/m²,  luvas de borracha com cano longo, botas im-
permeáveis de cano longo e touca/gorro descartável. 

Sala de emergência e enfermaria 1 e 2 – Utilizar máscara N 95/PFF 2 e reali-
zar limpeza terminal a cada paciente. 

Posto Avançado de Covid-2019 

O PAC será uma estrutura montada para o atendimento de casos graves dos sintomáticos respiratórios confirmados ou fortemente suspeitos em estado clínico grave. Será 
construído no Pronto Socorro Central no ambiente do Pronto Atendimento Infantil.  

Será composto por 02 enfermarias com leitos equipados para casos graves e uma Sala de Emergência com um leito para estabilização clínica. 

A unidade funcionará 24 horas na modalidade referenciada, cabendo às UPAS e PSMC fazer contato prévio via telefone para discussão dos casos graves a serem enca-
minhados. Por tratar-se de pacientes graves, a equipe do SAMU deverá ser acionada para fazer o transporte. 

A equipe será composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os profissionais do serviço social, farmácia e cozinha serão compartilhados com o PSMC. 
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3. TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

EXECUTANTE: Todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde 

OBJETIVO: Remoção de sujidade e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de in-
fecções veiculadas por contato. 

PROCEDIMENTO: 

1- Retirar anéis e pulseiras, caso esteja usando; 

2 -  Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se a pia; 

 

3 - Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido; 

 

4 - Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si; 

             

5-Esfregar a palma mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-
versa; 

              

6- Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais; 
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7- Esfregar o dorso dos dedos com a palma da mão oposta e vice-versa, com movimento de 
vai e vem;  

             

8- Esfregar o polegar com a palma da mão oposta em movimentos circulares e vice-versa; 

             

9-Friccionar as unhas e polpas digitais de uma mão na palma da outra com movimentos circu-
lares e vice- versa; 

             

10-Esfregar o punho de uma mão com o auxílio da outra em movimentos circulares e vice-
versa; 

             

11-Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos com a 
torneira. Se for necessário acionar a torneira novamente, faça com o cotovelo; 

            

12-Secar com papel toalha, iniciando pelas mãos e seguindo para os punhos; 
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13- Se necessário, fechar a torneira utilizando o papel toalha. 

14- Desprezar o papel toalha na lixeira para resíduos comuns. 

 

OBSERVAÇÕES: 

- As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência 
ao paciente, pois a pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos que podem se trans-
ferir de uma superfície à outra por meio de contato direto ou indireto, através do contato com objetos e 
superfícies contaminadas. 

- A lavagem das mãos deve ser realizada nos seguintes momentos: 

1. Ao iniciar e terminar o turno de trabalho 

2. Antes e após o contato com o paciente 

3. Antes e após a utilização de luvas para procedimentos 

4. Após risco de exposição a fluidos corporais 

5. Após o contato com superfícies próximas ao paciente 

6. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas 

7. Antes e após utilizar o banheiro 

8. Antes e após as refeições 

9. Antes de manipular medicamentos e alimentos 

10. No processo de colocação e retiradas de EPIs. 

 

- O uso de luvas não substitui a higienização das mãos, que deve necessariamente ser realiza-
da antes e após o uso das mesmas. 

- A fricção com gel alcoólico a 70° também pode ser utilizada para a higienização das mãos 
quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. 
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4. COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EPIs: 

 
COLOCAÇÃO DOS EPIs: 
A indicação é que a utilização dos EPIs siga a seguinte ordem:  
1- Avental  
2-Máscara cirúrgica  
3-Óculos e protetor facial  
4-Luvas  
 
No caso de procedimentos geradores de aerossóis:  
1-Avental  
2-Máscara de proteção respiratória 
3-Touca/Gorro 
4-Óculos e protetor facial  
5-Luvas 
 

    IMPORTANTE: Antes de iniciar a paramentação, lave as mãos com água e sabão ou higienize 
com solução alcoólica a 70%. 

 
AVENTAL: 

   - Vista o avental primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cintura; 
- Certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto, bem como os braços e os punhos. 
 

                        
 
 
MÁSCARA CIRÚRGICA: 
- Máscaras de tecido não são recomendadas, sob nenhuma circunstância.  
- Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara.  
- Troque a máscara quando estiver úmida, danificada ou com sujidade visivel.  
 
1- Utilize o clip nasal como referência para identificar a parte superior;  
2- Coloque a máscara em seu rosto e prenda as alças atrás da cabeça, mantendo-as paralelas 

(nunca cruzadas);  
3- Aperte o clip nasal ou a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu 

nariz, visando minimizar espaços entre a face e a máscara; 
4- Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo. 
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MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - N 95/PFF2:  
- Indicada para uso em procedimentos que geram aerossóis.  
-  A máscara de proteção respiratória deverá estar apropriadamente ajustada à face.  
-  A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante 

e nunca deve ser compartilhada entre profissionais. 
 
Recomendações para o PRIMEIRO USO: 
1- Segurar o respirador com o clip nasal próximo à ponta dos dedos deixando as alças 

pendentes; 
2-Encaixar o respirador sob o queixo; 
3-Posicionar uma das alças na nuca e a outra na cabeça;  
4-Ajustar o clip nasal no nariz.  
 

           
 

 
Recomendações para os DEMAIS USOS (vide considerações gerais página 24): 

 1-Retire a máscara da embalagem onde foi armazenada, segurando-a pelas tiras elásticas com 
cuidado para não tocar em sua face externa; 

2-Posicionar uma das alças na nuca e a outra na cabeça; 
3-Se julgar necessário o ajuste da máscara à face, recomenda-se calçar luva de procedimento, 

tomando cuidado para não contaminar o rosto; 
4-Após a colocação da máscara, retirar a luva de procedimento e realizar higienização das 

mãos com agua e sabão. 
 
 
 TOUCA/GORRO: 

 Lembre-se: O cabelo deve estar preso. 
 1-Colocar a touca/gorro na cabeça começando pela testa, em direção à base da nuca;  
   2-Adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas;  
 3-Sempre que a touca/gorro aparentar sinais de umidade, devem ser substituída por outra. 
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL: 
1- Coloque o óculos de forma usual; 
2- Apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico pela parte superior da cabeça;  
3- Realizar higiene correta após o uso com quaternário de amônio.  

 

                 
 
 LUVAS: 

1-Calce as luvas e estenda-as até cobrir o punho do avental;  
2-Troque as luvas sempre que for necessário ou quando for entrar em contato com outro 

paciente; 
3-Troque as luvas durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal 

contaminado para outro limpo, ou quando essa estiver danificada; 
4- Nunca toque superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver 

com luvas; 
5-As luvas não devem ser reutilizadas;  
6- Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 
 

             
 

MACACÃO IMPERMEÁVEL: 
Lembre-se: A sequência da paramentação com o uso do macacão, deverá seguir a seguinte 

ordem:  
1-Máscara N-95 
2-Óculos 
3-Touca/gorro 

     4-Macacão,  
5-Protetor facial  
6-Dois pares de luvas de procedimento, onde o segundo par de luvas deverá cobrir as mangas 

deste avental. 
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RETIRADA DOS EPIs: 
A indicação é que a retirada dos EPIs sigam a seguinte ordem:  
1-Luvas  
2-Avental 
3-Protetor facial e óculos 
4- Máscara cirúrgica  
 
No caso de procedimentos geradores de aerossóis: 
1-Luvas  
2-Avental 
3-Protetor facial  
4-Touca/gorro  
5- Óculos 
6-Máscara de proteção respiratória 
 
LUVAS: 
 Lembre-se: Durante a retirada das luvas evite tocar o lado externo, pois elas estarão 

contaminadas. 
1-Com as duas mãos enluvadas, segure a parte externa de uma luva na parte superior do 

pulso;  
2-Retire esta primeira luva, afastando-se do corpo e do pulso até as pontas dos dedos, virando 

a luva de dentro para fora;  
3-Segure a luva que você acabou de remover em sua mão enluvada; 
4-Com a mão sem luva, retire a segunda luva inserindo os dedos dentro da luva na parte 

superior do pulso; 
5- Vire a segunda luva do avesso enquanto a inclina para longe do corpo, deixando a primeira 

luva dentro da segunda;  
6-Descarte as luvas na lixeira;   
8-Lave as mãos com água e sabão.  
 

                   
 

AVENTAL: 
Lembre-se: Durante a retirada do avental, evite tocar o lado externo, pois estará contaminado. 
1-Abra as tiras e solte as amarras; 
2-Empurre pelo pescoço e pelos ombros, tocando apenas a parte interna do avental;  
3-Retire o avental pelo avesso;  
4-Dobre ou enrole em uma trouxa e descarte em recipiente apropriado;  
4-Lave as mãos com água e sabão. 
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PROTETOR FACIAL E ÓCULOS DE PROTEÇÃO: 
1-Remova pela lateral ou pelas hastes, considerando que a parte frontal está contaminada; 
2- Retire o óculos 
3- Realize limpeza e desinfecção com quaternário de amônio 

 
 

TOUCA/GORRO: 
Lembre-se: A touca é retirada após o avental. 
1- Retire a touca contaminada de forma segura, evitando a contaminação das mãos; 
2- Despreze a touca contaminada na lixeira contaminada; 
3- Lave as mãos com água e sabão. 

 
 

MÁSCARA CIRÚRGICA:  
Lembre-se: Durante a retirada da máscara evite tocar a parte frontal, pois ela estará 
contaminada. 
1- Segure as alças inferiores e depois as alças ou elástico superiores e remova-a. 
2- Descarte em uma lixeira. Lave as mãos com água e sabão. 

 

 
   
    

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N 95/PFF2: 
1-Remover a máscara segurando-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para não tocar 
em sua parte contaminada (externa), como também atentar-se para não tocar em sua 
superfície interna; 
2-Acondicione a máscara em um saco ou envelope de papel com os elásticos para fora, para 

facilitar a retirada posteriormente, no caso de reutilização;  
3- Lave as mãos com água e sabão. 
 
OBS: Caso tocar as máscaras em sua superfície contaminada, proceder a higienização das 

mãos imediatamente. 
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MACACÃO IMPERMEÁVEL: 
Lembre-se: A sequência da desparamentação com o uso do macacão, deverá seguir a 

seguinte ordem:  
1- Abrir o zíper do macacão; 
2- Retirar o protetor facial; 
3- Retirar o primeiro par de luvas; 
4- Retirar o macacão; 
5- Retirar o segundo par de luvas; 
6- Realizar higienização das mãos com álcool em gel à 70%; 
7- Retirar o gorro; 
8- Retirar óculos; 
9- Retirar máscara; 
10- Realizar higinização das mãos com água e sabão. 

 

   
 

Observação: 
-  Os óculos de proteção e protetor facial deverão passar por processo de limpeza/desinfecção 

com quaternário de amônio. 
- Quando houver procedimnetos que gerem aerosol, a retirada dos EPIs não deverá 

ocorrer no mesmo ambiente. 
 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde pública da COVID19, as 

máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2) poderão, excepcionalmente, ser usadas por período 

maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas 

pelo mesmo profissional e que sejam seguidas, minimamente, as recomendações abaixo:  

- Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2,  o profissional de saúde 

deve utilizar um protetor facial, pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as 

gotículas expelidas pelo paciente. 

- Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2, antes de 

cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, 

amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas. 

- O profissional de saúde NÃO deve usar a máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95, pois 

além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de 

mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez. 
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Profissionais de saúde:  

 

 Todas as boas práticas de biossegurança devem ser RIGOROSAMENTE aplicadas, de 

acordo com o preconizado e com os treinamentos realizados. 

 Evitar procedimentos que gerem aerossóis, quando possível, tais como: intubação ou 

aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressucitação cardiopulmonar, ventilação manual 

antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc. 

 Deixar na bancada de atendimento apenas o que será empregado para o procedimento. 

 Deixar as superfícies do ambiente livres de equipamentos e insumos que não serão utilizados 

 Máscaras cirúrgicas somente deverão ser substituídas quando houver comprometimento da 

integridade durante o turno, nos casos de umidade, sujidade, rasgos, contaminação e outros. 

 Máscaras N 95/PFF-2: Íntegra e bem acondicionada, pode ter uso prolongado.  

 Cada profissional é responsável pelo cuidado, zelo e uso correto de seu EPI. 

 EPI: Preencher a Ficha de controle e de entrega de EPIs e o Termo de responsabilidade 

após o Treinamento – ANEXO I (página 37) 

 

Profissionais Cirurgião Dentista e Auxiliar/Técnica(o): 

 Precaver que o paciente não cuspa, através do emprego constante do sugador; 

 Empregar caneta de alta rotação esterilizada; 

 Recomenda-se o emprego de isolamento absoluto, em se disponível; 

 Ao término de cada atendimento clínico, limpar as mangueiras do sistema de sucção com 

desinfetante disponível e padronizado a base de cloro; 

 Seguir orientação do CFO para os atendimentos dos casos de urgência; 

 Tomadas radiográficas: preferencialmente realizar radiografias extraorais ou panorâmicas. 

No caso de RX intraoral, seguir as recomendações abaixo: 

1.Durante o atendimento clínico: 
CD e auxiliar/técnico(a): Manter o EPI em uso trocando apenas as luvas. 
2. Para diagnóstico: 
Assintomático:  CD e auxiliar/técnico(a) - máscara cirúrgica, touca, avental descartável, protetor 

facial e luvas descartável. 
Sintomático: CD  – máscara N 95/PFF - 2, touca, avental descartável gramatura 30, protetor 

facial e luvas descartável. 
 Auxiliar/técnico(a): máscara cirúrgica, touca, avental descartável, protetor facial e luvas 

descartável.  
Pacientes devem ser orientados sobre: 
 O uso correto de máscara cirúrgica; 
 Higienização das mãos com álcool 70˚ ou água e sabão antes e após o 

atendimento/colocação de máscara cirúrgica; 
 Cuidado em não tocar superfícies. 
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5. TÉCNICA PARA A COLETA DE SWAB EM PACIENTE 
 

Swabs combinados (nasofaringe e orofaringe): As secreções serão coletadas utilizando-se 
swabs de rayon de haste flexível.  

Total de swabs utilizados = três swabs: 1. Narina direita; 2. Narina esquerda; 3. Orofaringe. 
Procedimentos para a coleta dos swabs: 
-  Introduzir o swab pela narina até a nasofaringe realizar movimentos rotatórios para captação 

de células da nasofaringe, e absorção da secreção respiratória;  
-  Realizar o mesmo procedimento em ambas as narinas (Figura 1A); 
-  O terceiro swab será utilizado na coleta de secreção respiratória da parte posterior da 

orofaringe evitando contato com a língua para minimizar contaminação (Figura 1B);  
 

 
 
 

IMPORTANTE: Os três swabs deverão ser acondicionados em um único tubo de rosca estéril 
tipo Falcon, contendo três mL de soro fisiológico estéril e transportados na posição vertical para 
garantir que o swab fique imerso na solução fisiológica.  

Enviar imediatamente o material até o Laboratório acondicionado em gelo ou gelox. Frente à 
impossibilidade desta logística poderão ser armazenadas até 72 horas de (+)4 a (+)8°C.  

Encaminhar para o Laboratório acondicionado em banho de gelo ou gelox.  
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6. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES  
 
Limpeza de Superfície: 
 
LIMPEZA DEFINIÇÕES: 
 
SUPERFÍCIES: Compreendem mobiliários, pisos, paredes, portas, maçanetas, tetos, janelas, 

bancadas, equipamentos, aparelhos telefônicos e demais instalações. 
 
EQUIPAMENTOS: Utensílios utilizados pelo paciente e pelos profissionais de saúde em seu 

tratamento. 
 
LIMPEZA: Processo mecânico de remoção de sujidade, mediante o uso da água e sabão. A 

limpeza é o primeiro passo nos procedimentos técnicos de desinfecção. 
 
DESINFECÇÃO: Destruição de micro-organismos, exceto os esporulados, pela aplicação de 

meios físicos ou químicos, em artigos ou superfícies. 
 
PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA LIMPEZA 
 
1- Lavar as mãos com água e sabão líquido: 

 Antes de iniciar as tarefas de limpeza; 
 Antes e após uso do banheiro; 
 Após tossir, espirrar; 
 Antes de se alimentar; 
 Após término das atividades. 

2- Não comer ou fumar durante a execução das tarefas de limpeza; 
3- Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) no período de tra-

balho. 
4- Manter os cabelos presos, unhas curtas. 
5- Utilizar sapatos fechados e de material impermeável e uniforme durante o trabalho.  
6- O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser apropriado para a atividade a 

ser exercida, de acordo com as circunstâncias de risco. 
7- Preparar previamente todo o material necessário ao procedimento de limpeza a ser executa-

do. 
8- Nunca varrer superfícies a seco, pois dispersa micro-organismos que são veiculados pelas 

partículas de pó. Utilizar a varredura úmida. 
9- Remover o lixo do recinto para os locais devidos, antes de iniciar a limpeza. 
10- Não agitar peças de roupas, sacos de lixo, ou qualquer material contaminado e não espa-

nar. 
11- Iniciar a limpeza pelo mobiliário e/ ou paredes e terminar pelo piso. 
12- O uso de desinfetantes fica reservado apenas para as superfícies altas das áreas críticas e 

semicríticas e áreas que contenham matéria orgânica ou indicação da CCISMS. 
13- O profissional de limpeza sempre deverá certificar se os produtos de higiene, como sabo-

nete e papel toalha e outros são suficientes para atender às necessidades do setor. 
14- Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal, enquan-

to se procede à limpeza do outro lado. Utilizar placas sinalizadoras a fim de evitar acidentes. 
15- Todos os equipamentos de limpeza utilizados (vassoura, baldes, panos, rodos, esponjas, 

pás de lixo, luvas e avental) deverão ser limpos e armazenados no local correto ao término da jornada 
de trabalho. 
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CLASSIFICAÇÃO DAS SUPERFÍCIES SEGUNDO O RISCO 
 
ÁREAS CRÍTICAS: São os ambientes caracterizados por risco aumentado de transmissão de 

infecção, onde se realizam procedimentos invasivos ou manuseio de material contaminado. 
 
 Exemplos: 
Consultórios Odontológicos e Ginecológicos 
Sala de Curativo 
Sala de Coleta de exame 
Sala de Sutura 
Sala de Emergência 
Quartos de Isolamento 
Central de Material e Esterilização  
Expurgo 
 
ÁREAS SEMICRÍTICAS: São todos os ambientes que apresentam menor risco de transmissão 

de infecção em relação às áreas críticas e que são ocupados por pacientes não portadores de doen-
ças infectocontagiosas.  

 
 Exemplos: 
Sala de espera/corredores 
Enfermaria/Ambulatório/ Consultórios 
Dispensário de medicação 
Banheiros 
Sala de Vacina 
Recepção 
Sala de Inalação/aplicação 
 
ÁREAS NÃO CRÍTICAS: São todos os demais ambientes dos estabelecimentos assistenciais 

de saúde não ocupados por pacientes.   
 
 Exemplos: 
Almoxarifado 
Vestiário de funcionários 
Copa 
Áreas administrativas  

 
 

POP - PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 
 
REGRAS BÁSICAS PARA A LIMPEZA 
   Do mais limpo para o mais sujo;  
   De cima para baixo; 
   Da esquerda para a direita; 
   Do mais distante para o mais próximo; 
   De dentro para fora; 
   De trás para frente. 
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FREQUÊNCIA DE LIMPEZA CONCORRENTE PROGRAMADA 
ÁREAS CRÍTICAS - 3 vezes ao dia e sempre que necessário 
ÁREAS SEMICRÍTICAS - 2 vezes ao dia e sempre que necessário  
ÁREAS NÃO CRÍTICAS - 1 vez ao dia e sempre que necessário  
 
FREQUÊNCIA DE LIMPEZA TERMINAL PROGRAMADA 
ÁREAS CRÍTICAS - Semanal 
ÁREAS SEMICRÍTICAS - Quinzenal  
ÁREAS NÃO CRÍTICAS - Mensal  

 
PADRONIZAÇÃO DE PRODUTOS  
 
Detergente comum: limpeza geral para áreas não criticas 
 
Detergente Hospitalar: limpeza geral para áreas criticas e semi criticas.  
Diluição: 10 ml do produto - 500 ml de água ou 20 ml do produto – 1l de água. 
 
Álcool 70°: Desinfecção de nível intermediário de artigos e superfícies. Não age na presença 

de matéria orgânica. Lembrando que antes de usar é necessária à limpeza com água e sabão, enxa-
guar, secar e friccionar álcool três vezes. 

 
Hipoclorito de sódio a 1%: Desinfecção de nível intermediário de artigos e superfícies. Não 

age na presença de matéria orgânica. Utilizado para desinfecção de sanitários e equipamentos para 
realizar a limpeza. 

 
Quaternário de Amônio com Biguanida: Detergente desinfetante de nível intermediário é uti-

lizado em superfícies fixas, sem necessidade de enxague. Tempo de ação: 5 minutos 
 
Diluição: 2 ml do produto – 500 ml de água ou 4 ml do produto - 1 litro de água  
 

 
TÉCNICA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS 
 
EXECUTANTE: Servente de Limpeza 
MATERIAL: Sacos de lixo adequados, conforme a classificação dos resíduos. 
 
PROCEDIMENTO: 
- Paramentar-se com o EPI; 
- Recolher os sacos de lixo que se encontram nas lixeiras, amarrando bem suas bordas; 
- Colocar um novo saco de lixo na lixeira, fixando-o nas bordas; 
- Transportar de maneira segura os resíduos recolhidos até o depósito para a coleta externa. 
- O recolhimento de resíduos precede todas as rotinas técnicas da limpeza e deve ser iniciado 

sempre da área menos contaminada para a mais contaminada; 
- Durante o transporte de resíduos deve-se evitar o cruzamento com pessoas, materiais limpos 

e alimentos nos corredores e elevadores. 
- As lixeiras devem ser lavadas com água e sabão diariamente e sempre que necessário. 
- Para descarte da caixa coletora de perfuro cortante os profissionais de enfermagem devem 

realizar seu fechamento com fita crepe, e após o profissional de limpeza, o envolverá em saco plástico 
branco leitoso identificado e o lacrará com fita crepe. 

Observação: todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confir-
mados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem ser enquadrados como resíduo infectan-
te e identificar como COVID19. 
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TÉCNICA DE VARREDURA ÚMIDA 
 
EXECUTANTE: Servente de Limpeza 
MATERIAL: Panos de chão, Pá de lixo, Balde (Azul), Água, Rodo 
PROCEDIMENTO: 

- Colocar água limpa no balde até a metade da sua capacidade; 
- Imergir o pano de chão no balde, retirar o excesso e enrolar no rodo; 
- Passar o pano sobre o piso, sem retirar o pano do chão, de forma que todas as áreas do pi-

so sejam varridas; 
- Recolher a sujidade com a pá de lixo, dispondo os resíduos no lixo; 
- Trocar a água do balde sempre que estiver suja; 
- Secar o piso usando o pano de chão seco e limpo. 
 
TÉCNICA DE LIMPEZA DE PISOS 
 
EXECUTANTE: Servente de Limpeza 
MATERIAL: Panos de chão; Dois baldes (sendo o balde com água limpa e o balde com água e 

detergente hospitalar ou comum); Rodo; Pá de lixo 
PROCEDIMENTO: 
- Iniciar com a técnica de varredura 
- Imergir o pano de chão no balde contendo a solução de sabão, torcendo suavemente e en-

volvendo o rodo; 
- Passar o pano sobre o piso em movimentos retos em linhas paralelas, no sentido distal para 

o proximal; 
- Enxaguar o pano de chão no balde com água limpa, torcendo para retirar o excesso da á-

gua; 
- Repetir quantas vezes for necessário; 
- Secar o piso usando um pano de chão seco e limpo 
 
TÉCNICA DE LIMPEZA EM LOCAL COM DEPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA 
 
EXECUTANTE: Servente de Limpeza 
MATERIAL: Papel toalha; Recipiente de lixo com saco branco leitoso (resíduo infectante); bor-

rifador contendo solução desinfetante (quaternário) 
PROCEDIMENTO: 
- Retirar o excesso de matéria orgânica com o papel toalha absorvente, desprezando o mate-

rial no lixo de infectante, repetindo a operação quantas vezes forem necessárias; 
- Borrifar toda a área/superfície atingida com a solução desinfetante (quaternário) e aguardar 

por 5 minutos para ação do produto; 
- Retirar o excesso da solução desinfetante com o papel toalha absorvente, desprezando-o no 

lixo infectante; 
Proceder à limpeza do piso com a técnica de dois baldes 
 
TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES ALTAS EM ÁREAS CRÍTICAS 

E SEMI CRITICAS 
 
EXECUTANTE: Servente de Limpeza e demais profissionais da saúde 
MATERIAL: Panos de limpeza 
PROCEDIMENTO: 

- Preparar o ambiente para a operação, retirando os objetos dispostos sobre os móveis, ban-
cadas e equipamentos; 

- Dobrar o pano de limpeza em quatro para obter várias faces para limpeza 
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- Umedecer com duas borrifadas de solução desinfetante (quaternário) em cada face do Pano 
de limpeza que será utilizada; 

- Borrife a solução desinfetante (quaternário) em todas as áreas da superfície a ser limpa, a 
uma distância média de 20 cm entre o bico aplicador e a superfície; 

- Aguardar 5 minutos para a ação do produto e secagem. 
 
TÉCNICA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES ALTAS EM ÁREAS NÃO CRI-

TICAS 
 
EXECUTANTE: Servente de Limpeza e Equipe  
MATERIAL: Panos de limpeza; 2 baldes - detergente comum e água,  Álcool 70% 
PROCEDIMENTO: 
- Preparar o ambiente para a operação, retirando os objetos dispostos sobre os móveis, ban-

cadas e equipamentos; 
- Passar o pano com detergente comum movimentos retos em linhas paralelas, no sentido 

distal para o proximal; 
- Enxaguar o pano no balde com água limpa, torcendo para retirar o excesso da água; 
- Repetir quantas vezes for necessário 
- Secar o piso usando um pano seco e limpo 
- Friccionar álcool 70% - 3 vezes - movimentos retos em linhas paralelas, no sentido distal pa-

ra o proximal; 
 
TÉCNICA DE LIMPEZA DE BANHEIROS 
- Colocar o EPI;  
- Lavar a pia com água e detergente hospitalar 
- Dar descarga no vaso sanitário; 
- Esfregar o tampa do vaso por cima e por baixo, com a escova sintética, usando solução de-

tergente hospitalar; 
- Esfregar o assento do vaso, por dentro e por fora com pano;  
- Esfregar a parte externa do vaso com pano embebido em solução detergente hospitalar; 
- Enxaguar o tampa, o assento, a borda e a parte externa do vaso com água limpa;  
- Jogar solução de hipoclorito dentro do vaso, esfregando-o com vassoura de vaso, iniciando 

pela borda interna do vaso e terminando na saída de água. 
- Dar descarga no vaso sanitário continuando a esfregar a parte interna com vassoura de va-

so, até a água ficar limpa;  
- Lavar a alavanca ou botão de descarga com pano umedecido em água e detergente hospi-

talar; 
- Lavar o piso com vassoura com água e detergente hospitalar e depois com hipoclorito. 
 
 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA 
Pano de chão: Utilizado para varrer, lavar e secar pisos.  
Limpeza e conservação:  
-   Lavar com água e detergente comum;  
- Fazer desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%, por 10 minutos;  
- Enxaguar;  
- Colocar para secar. 
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Pano para limpeza de superfície: 
 Limpeza e conservação:  
-    Lavar com água e detergente comum;  
-  Fazer desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%, por 10 minutos;  
-  Enxaguar;  
-   Colocar para secar. 
 
Vassoura: deve ter 2 – uma para sanitário e outra para área externa. 
Limpeza e conservação:  
-  Lavar com água e detergente comum;  
-  Fazer desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos; 
-  Lavar novamente;  
-  Colocar para secar pendurada pelo cabo. 
 
Baldes: Devem ser de plástico rígido 
Limpeza e conservação:  
-  Lavar com água e detergente comum;   
 
Pás De Lixo: Recolher pequenas porções de lixo e pó  
Limpeza e conservação:  
-  Lavar com água e detergente comum;  
-  Esfregar com Vassoura, enxaguar; 
-  Guardar pendurada pelo cabo. 
 
Rodo:  
Limpeza e conservação: 
-  Lavar com água e sabão;  
-  Fazer desinfecção com hipoclorito a 1% por 10 min; 
-  Colocar para secar pendurado pelo cabo. 
 
Luvas de borracha:  
Limpeza e conservação:  
-  Lavar com água e sabão;  
-  Fazer desinfecção com álcool 70% - friccionar três vezes.
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PROTOCOLO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

ÁREAS SUPERFÍCIES BAIXAS - PISO 
SUPERFÍCIES ALTAS - 
PAREDE,MOBILIARIOS 

E EQUIPAMENTOS 

PRESENÇA DE MATÉRIA OR-
GÂNICA 

FREQUÊNCIA 
DA LIMPEZA 

CONCORREN-
TE 

FREQUÊNCIA DA LIM-
PEZA TERMINAL 

ÁREAS CRÍTICAS 

TÉCNICA VARREDURA UMI-
DA/ TÉCNICA DOS DOIS 

BALDES - UTILIZAR DETER-
GENTE HOSPITALAR 

BORRIFADOR COM 
DESINFETANTE HOS-
PITALAR (quaternário 

de amônio) 

RETIRAR A MATERIA ORGÂ-
NICA COM PAPEL TOALHA/ 

BORRIFAR O DESINFETANTE 
HOSPITAR EM TODA AREA 

ATINGIDA/ REALIZAR A TÉC-
NICA DE LIMPEZA COM DOIS 
BALDES - UTILIZAR DETER-

GENTE HOSPITALAR 

3 X  AO DIA, OU 
SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO 

SEMANAL 

Consultórios Odontológicos e Ginecológi-
cos 

Sala de Curativo 

Sala de Coleta de exame 

Sala de Sutura 

Sala de Emergência 

Quartos de Isolamento 

Central de Material e Esterilização 

Expurgo 
            

ÁREAS SEMI CRÍTICAS 

TÉCNICA VARREDURA UMI-
DA/ TÉCNICA DOS DOIS 

BALDES - UTILIZAR DETER-
GENTE NEUTRO 

BORRIFADOR COM 
DESINFETANTE HOS-
PITALAR (quaternário 

de amônio) 

RETIRAR A MATERIA ORGÂ-
NICA COM PAPEL TOALHA/ 

BORRIFAR O DESINFETANTE 
HOSPITAR EM TODA AREA 

ATINGIDA/ REALIZAR A TÉC-
NICA DE LIMPEZA COM DOIS 
BALDES - UTILIZAR DETER-

GENTE HOSPITALAR 

2 X  AO DIA, OU 
SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO 

QUINZENAL 

Sala de espera/corredores 

Enfermaria/Ambulatório/ Consultórios 

Dispensário de medicação 

Banheiros 

Sala de Vacina 

Recepção 

Sala de Inalação/aplicação 
           

ÁREAS NÃO CRÍTICAS 

TÉCNICA VARREDURA UMI-
DA/ TÉCNICA DOS DOIS 

BALDES - UTILIZAR DETER-
GENTE NEUTRO 

UTILIZAR DETERGEN-
TE COMUM, E ALCOOL 

70% 

RETIRAR A MATERIA ORGÂ-
NICA COM PAPEL TOALHA/ 

BORRIFAR O DESINFETANTE 
HOSPITAR EM TODA AREA 

ATINGIDA/ REALIZAR A TÉC-
NICA DE LIMPEZA COM DOIS 
BALDES - UTILIZAR DETER-

GENTE NEUTRO 

1 X  AO DIA, OU 
SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO 

MENSAL 

Almoxarifado 

Vestiário de funcionários 

Copa 

Áreas administrativas 
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PROTOCOLO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS 

ARTIGOS E EQUIPAMENTOS TÉCNICA 

EQUIPAMENTOS (TERMOMETRO, ESFIGNO, ESTE-
TO, OXIMETRO, RESPIRADOR, MONITOR, ENTRE 

OUTROS) 
BORRIFADOR COM DESINFETANTE HOSPITALAR - QUARTENÁRIO DE AMÔNIO 

NEBULIZADORES E CIRCUITO DE RESPIRADORES 
LAVAR COM DETERGENTE ENZIMÁTICO, SECAR E REALIZAR DESINFECÇÃO COM ÁCIDO PERACÉ-
TICO. 

INALATÓRIOS 
LAVAR COM DETERGENTE HOSPITALAR, SECAR E REALIZAR DESINFECÇÃO COM ÁCIDO PERACÉ-
TICO. 

COMADRES E PAPAGAIOS LAVAR COM DETERGENTE HOSPITALAR, SECAR E FRICCIONAR ALCOOL 70% 

ESPÉCULOS 
LAVAR COM DETERGENTE HOSPITALAR, SECAR E REALIZAR DESINFECÇÃO COM ÁCIDO PERACÉ-
TICO. 

INSTRUMENTAIS LAVAR COM DETERGENTE ENZIMÁTICO, SECAR, EMBALAR E ESTERILIZAR NA AUTOCLAVE 
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7. CUIDADOS APÓS A MORTE DE PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE 
COVID – 19  

 
1. Orientações pós-óbito de pessoas com infecção suspeita ou confirmada pelo novo 

coronavírus (SARS-COV-19):  
 
a) Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os 

profissionais estritamente necessários (todos com EPI). 

b) Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver devem usar: touca descartável, 
óculos de proteção, protetor facial, máscara cirúrgica, avental impermeável e luvas de procedimentos. 
Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol como extubação, usar N95/PFF2, ou 
equivalente.  

c) Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial com a 
remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal.  

d) Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, à prova de 
perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo infectante.  

e) Recomenda-se desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de 
cateter com cobertura impermeável.  

f) Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas.  

g) Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento 
de fluidos corporais.  

h) Acondicionar o corpo em saco impermeável à prova de vazamento e selado.  

i) Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a 
superfície externa do saco (pode-se utilizar álcool a 70º, solução clorada [0.5% a 1%], quaternário de 
amônio ou outro saneante desinfetante regularizado junto a ANVISA).  

j) Identificar adequadamente o cadáver;  

k) Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco biológico; no 
contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3.  

 
l) Usar luvas descartáveis ao manusear o saco de acondicionamento do cadáver.  

m) A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil 
limpeza e desinfeção.  

n) Após remover os EPI’s, sempre proceder à higienização das mãos.  
 
2. Transporte do corpo  

● Durante o transporte do cadáver, é utilizado veículo de transporte, este também deve ser 
submetido à limpeza e desinfecção, segundo os procedimentos de rotina;  

● Todos os profissionais que atuam no transporte, guarda do corpo e colocação do corpo no 
caixão também devem adotar as medidas de precaução, que devem ser mantidas até o fechamento 
do caixão.  
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ATENÇÃO 
 

Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de 

infecção causadas por um vírus novo e, portanto, podem ser alteradas conforme novas 

informações sobre o vírus forem disponibilizadas.  
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ANEXO I 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO GUARDA E 

USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO  

INDIVIDUAL – EPI 

 
FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPIs  
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO GUARDA E USO DE 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
 

Nome:                                                                                                                    Matrícula:                          

Cargo/Função:                                                                                                                                                    

Seção:                                                                                Secretaria:                                                             

 

 
Recebi da Prefeitura Municipal de Bauru, para meu uso exclusivo e obrigatório nas dependências desta 

prefeitura, conforme determinado no Decreto Municipal 11.505 de 22 de março de 2011, os equipamentos 

especificados neste termo de responsabilidade, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de 

conservação, ficando ciente de que: 

 

1- Recebi treinamento acerca de uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) os quais me 

foram entregues e comprometo a utilizá-los de maneira correta, guardá-los e higienizá-los, bem 

como seguir a orientação do fabricante quanto ao seu uso. 

2- Fico proibido de dar, emprestar e comercializar o EPI que estiver sob minha responsabilidade. 

3- Em caso de dano, inutilização ou extravio do EPI, deverei comunicar imediatamente a minha 

chefia. 

4- No caso de exoneração, aposentadoria ou mudança para outra função (caso os EPIs não mais se 

façam necessários), devolverei o mesmo completo e no estado de conservação que se encontrar, 

considerando-se seu tempo de uso, a meu superior imediato. 

5- Estando os EPIs em minha posse, estarei sujeito a inspeções dos mesmos sem prévio aviso. 

 
 
 
 

Bauru,         de                       de 20      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciente: _______________________________________ 
Assinatura
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPIs 
  

Nome:                                                                                                                                                                                              Matrícula:                               

Cargo:                                                                                                                   Local de Trabalho:                                                                                            

 

EPI CA ou nº. ANVISA DATA ASSINATURA 
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ANEXO II 

 
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
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USO DE EPIS 

  
Máscara Cirúrgica Máscara PFF2/N-95 

 
 

Óculos de proteção Protetor Facial 

  
Avental manga longa Luvas de procedimento 

  

Touca/Gorro Higienizar as mãos 

                                                                                          ELABORADO PELO SESMT
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