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1. PRINCÍPIOS GERAIS DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO:

•	Não	comer	ou	fumar,	enquanto	executar	as	tarefas	de	limpeza;
•	Não	utilizar	jóias	durante	a	execução	do	trabalho;
•	Utilizar	uniforme	durante	o	trabalho;
•	Utilizar	EPI’s	de	acordo	com	a	orientação	recebida;
•	Planejar	o	trabalho;
•	Separar	previamente	todo	o	material	necessário	à	execução	das	tarefas;
•	Remover	o	Lixo	do	recinto,	as	roupas	sujas	para	os	locais	de	descarte	e	limpeza;
•	Não	 agitar	 peças	 de	 roupas,	 sacos	 de	 lixos	 ou	 qualquer	 outro	 material	
contaminado;

•	Não	espanar	e	não	realizar	varredura	seca	nas	áreas	internas	da	unidade;
•	Iniciar	a	limpeza	das	áreas	não	críticas	para	as	áreas	semicríticas	e	por	fim	as	
áreas	críticas;

•	Iniciar	(área	administrativa)	pelo	mobiliário	e/ou	paredes	e	terminar	pelo	piso;
•	Limpar	com	movimentos	amplos,	do	 lugar	mais	alto	para	o	mais	baixo	e	da	
parte	mais	distante	para	a	mais	próxima;

•	Começar	a	limpeza	sempre	do	fundo	dos	recintos,	salas	e	corredores	e	prosseguir	
em	direção	à	saída;

•	Limpar	primeiro	uma	metade	do	recinto	e	depois	a	outra	metade,	deixando	
espaço	livre	para	o	transito	de	pessoas	e	também	para	a	remoção	de	mobiliários	
e	equipamentos;

•	Lavar	as	mãos	com	sabão:
-	Sempre	antes	do	início	das	tarefas	de	limpeza;
-	Ao	constatar	sujidade;
-	Antes	e	após	o	uso	do	toalete;
-	Após	tossir,	espirar	ou	assuar	o	nariz;
-	Antes	de	fazer	as	refeições;
-	Após	o	término	das	atividades.

2. TIPOS DE LIMPEZA 

2.1.Limpeza	geral:

Processo	 mecânico	 de	 remoção	 de	 sujidade	 e	 detritos	 com	 água	 e	 sabão,	 ou	
detergente	adequado,	para	manter,	em	estado	de	asseio,	os	artigos,	equipamentos	
mobiliários,	paredes	e	pisos.	As	operações	relacionadas	á	limpeza	são:	-	Recolher	
o	lixo;	-	Realizar	varredura	úmida;		-	Lavar	piso;	Limpar	tetos	e	paredes;	-	Limpar	
janelas	e	portas;	-	Limpar	pias	ou	lavatório;	-	Limpar	instalações	sanitárias;	-	Limpar	
banheiros;	-	Limpar	bebedouros;	-	Limpar	corredores	e	pátio.

2.2.Limpeza	e	desinfecção	concorrente:

É	o	processo	de	limpeza	e	/ou	desinfecção	de	objeto,	em	presença	de	secreção	e/
ou	outros	elementos,	após	cada	procedimento	na	sala	de	curativos/	ambulatório	
odontológico.

2.3.	Limpeza	e	desinfecção	terminal:

É	 a	 desinfecção	 feita	 no	 final	 da	 jornada	 de	 trabalho,	 deixando	 a	 sala	 de	
procedimentos	pronta	para	serem	utilizadas	no	início	da	jornada	de	trabalho,	se	
necessário.
Obs:	A	 solução	 desinfetante	 (hipoclorito	 de	 sódio	 a	 1%)	 é	 aplicada	 logo	 após	 o	
processo	de	limpeza	feito	com	água	e	sabão.
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3.	PADRONIZAÇÃO	OPERACIONAL	DE	PROCEDIMENTOS	(POP)

3.1.	POP	PARA	RECOLHER	O	LIXO

Definição:	consiste	em	recolher	todos	os	resíduos	de	uma	unidade,	embalando-
os	 de	 forma	 adequada	 e	manuseando-os	 o	mínimo	 possível.	 É	 a	 operação	 que	
precede	todas	as	outras.	Deve	ser	iniciada,	sempre,	da	área	menos	contaminada	
para	a	mais	contaminada.
Material:

•	Sacos	de	lixo	de	material	plástico	leitoso;
•	Botas;
•	Luvas;

Passos:
•	Reúna	o	material	para	recolher	o	lixo;
•	Coloque	o	EPI;
•	Recolher	os	sacos	de	lixo	que	se	encontrar	nas	lixeiras,	amarrando		as	bordas;
•	Colocar	um	saco	de	lixo	novo	na	lixeira,	fixando-o	firmemente	na	borda;
•	Transporte	o	lixo	recolhido	até	o	depósito	para	a	remoção	pela	coleta	externa.		

3.2.POP	PARA	EXECUTAR	VARREDURA	ÚMIDA

Objetivo:	Esta	operação	visa	remover	a	sujeira	do	chão,	devendo	ser	feita	com	pano	
limpo	umedecido,	água	e	sabão,	para	evitar	suspensão	de	partículas	de	poeira	e	
dispersão	de	microorganismos.
Material:

•	2	Baldes;
•	Vassoura	e	rodo;
•	Panos	limpos;
•	Água	e	sabão	líquido;
•	Pa	para	recolher	o	lixo;
•	EPIS;

Passos:
•	Reúna	material	de	limpeza;
•	Coloque	o	EPI;
•	Prepare	o	ambiente	para	limpeza	e	reúna	o	mobiliário	leve	para	livrar	a	área;
•	Encha	os	baldes	até	a	metade,	um	com	água	limpa	e	o	outro	com	água	e	sabão;
•	Mergulhe	o	pano	no	balde	com	sabão,	retirando	o	excesso	e,	logo	em	seguida	
enrolando	na	vassoura	ou	no	rodo;

•	Passe	o	pano	no	piso,	iniciando	do	fundo	e	se	dirigindo	para	a	porta,	sem	retirar	
o	pano	do	chão,	de	forma	que	todas	as	áreas	do	piso	sejam	limpas;

•	Recolha	a	sujeira	acumulada	e	jogue	a	no	lixo;
•	Mergulhe	outro	pano	no	balde	de	água	limpa,	torça	e	enrole	na	vassoura;
•	Remova	o	sabão	do	piso,	iniciando	do	fundo	e	se	dirigindo	para	a	porta,	sem	
retirar	o	pano	do	chão;

•	Seque	o	piso,	usando	o	pano	bem	torcido,	repetindo	o	passo	anterior;
•	Limpe	os	rodapés,	enxugando	os	respingos	com	pano	limpo	e	bem	torcido;
•	Verifique	se	o	piso	está	limpo.	Caso	contrário	repita	toda	a	operação;	recoloque	
o	mobiliário	no	local	original;

•	Lave	o	material	de	trabalho	e	guarde-o	no	local	apropriado.
OBS.:	A	água	colocada	no	balde	deve	ser	trocada	quantas	vezes	se	fizer	necessário.
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3.3.POP	PARA	LAVAR	PISOS

Objetivo:	Visar	remover	a	sujeira	mediante	a	escovação	e	raspagem.
Material:

•		2	Baldes;
•	Vassoura	e	rodo;
•	Panos	limpos;
•	Água	e	sabão	líquido;
•	Escova;
•	EPI.

Passos:
•	Reúna	o	material,	verificando	suas	condições	de	uso;
•	Coloque	o	EPI;
•	Prepare	o	ambiente	afastando	os	móveis	da	parede	e	reunindo	o	mobiliário	leve	
para	livrar	a	área;

•	Encha	os	baldes	até	a	metade,	um	com	água	limpa	e	o	outro	com	água	e	sabão;
•	Coloque	um	pano	seco	na	entrada	do	cômodo;
•	Mergulhe	outro	pano	no	balde	com	sabão	líquido	e,	sem	tirar	o	excesso,	enrole	
na	vassoura	ou	rodo;

•	Passe	o	pano	no	piso,	molhando	toda	área	a	ser	escovada;
•	Esfregue	toda	a	área	com	vassoura	ou	escova,	primeiro	de	um	lado,	permitindo	
a	passagem	pelo	outro	lado;

•	Remova	a	água	suja,	com	rodo,	até	o	ralo	de	escoamento;
•	Repita	toda	a	operação	até	que	a	área	fique	limpa;
•	Limpe	os	rodapés	com	escova	manual,	se	necessário;
•	Enxágüe	todo	o	piso	até	retirar	todo	o	sabão,	utilizando	o	pano	embebido	em	
água	limpa	e	enrolado	no	rodo;

•	Seque	o	piso,	utilizando	um	pano	limpo	enrolado	no	rodo;
•	Verifique	se	o	piso	está	bem	lavado.	Caso	contrário	repita	a	operação;
•	Recoloque	o	mobiliário	no	local	original;
•	Lave	o	material	de	trabalho	e	guarde	–	o	no	local	apropriado.

3.4.	POP	PARA	LIMPEZA	DE	TETOS	E	PAREDES.

Definição:	Consiste	em	retirar	poeira	e	substâncias	retidas	no	teto,	paredes,	rodapés	
luminárias	e	interruptores.
Material:

•	Escada;
•	2	baldes;
•	Panos	limpos;
•	Água
•	Sabão	líquido;
•	Panos	de	chão;
•	Vassoura;
•	Esponja	de	aço	fina;
•	Espátula;
•	Escova;
•	EPI;

Passos:
•	Coloque	o	EPI;
•	Prepare	o	local	para	a	limpeza,	forrando	e	afastando	móveis	e	equipamentos	

das paredes,
•	Encha	os	baldes	até	a	metade,	um	com	água	limpa	e	o	outro	com	água	e	sabão;
•	Mergulhe	um	pano	no	balde	com	água	limpa	e	torça	retirando	o	excesso	de	água	
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para	não	pingar	no	piso;
•	Retire	o	pó	do	 teto	e	de	paredes,	com	o	pano	úmido	enrolado	na	vassoura,	
fazendo	movimentos	em	único	sentido;

•	Delimite	pequenas	áreas	para	limpeza,	para	que	seja	feito	o	enxágüe,	antes	
que	o	sabão	seque;

•	Mergulhe	o	outro	pano	na	água	com	sabão	e	torça	para	não	pingar	no	piso;
•	Enrole	o	pano	com	sabão	na	vassoura	e	esfregue	no	teto,	sempre	num	mesmo	
sentido	começando	de	um	dos	cantos;

•	Mergulhe	o	pano	limpo	na	água	limpa,	torça,	enrole	na	vassoura	e	retire	todo	o	
sabão	do	teto;

•	Repita	os	procedimentos	nas	outras	áreas	até	que	todo	teto	esteja	limpo,
•	Mergulhe	o	pano	na	solução	de	sabão,	torça,	enrole	na	vassoura	e	esfregue	a	
parede,	sempre	num	mesmo	sentido;	 (começando	do	teto	até	a	metade	das	
paredes,	depois,	da	metade	até	o	piso).

•	Mergulhe	o	outro	pano	na	água	limpa,	torça,	enrole	na	vassoura	e	retire	todo	o	
sabão	da	parede;

•	Verifique	se	teto	e	parede	estão	limpos.	Caso	contrário	repita	a	operação;
•	Retire	a	forração	dos	móveis	e	equipamentos;
•	Recoloque	mobiliário	e	equipamentos	no	local	original;
•	Lave	o	material	de	trabalho	e	guarde-o	no	local	apropriado.

3.5.POP	PARA	LIMPAR	JANELAS	E	PORTAS

Definição:	Consiste	em	retirar	a	poeira	e	manchas	das	janelas	e	portas	de	madeira,	
vidro	e	metal.
Material:

•	Papel	toalha;
•	Escada;
•	2	Baldes;
•	Água;
•	Sabão	liquido;
•	Esponja	de	aço	fina;
•	Panos	de	limpeza;
•	Espátula;
•	Panos	de	chão;
•	Cinto	de	segurança;
•	Bota;

Passos:
•	Coloque	o	EPI;
•	Prepare	o	ambiente	para	a	operação,	afastando	os	móveis	e	equipamentos	das	
janelas	e	paredes;

•	Forre	o	piso	com	pano	de	chão,	colocando-o	debaixo	da	janela	ou	da	porta;
•	Encha	os	baldes	até	a	metade,	um	com	água	limpa	e	o	outro	com	água	e	sabão;
•	Mergulhe	o	pano	no	balde	com	água	 limpa	e	 torça	para	não	pingar.	Remova	
a	 poeira	 passando	 o	 pano,	 sempre,	 de	 cima	para	 baixo	 e	 da	 esquerda	 para	
direita;

•	Mergulhe	o	outro	pano	no	balde	com	sabão,	retirando	o	excesso	de	água.	Passe	
no	vidro,	na	moldura	da	janela	e	porta,	soleira	da	janela	e	maçanetas;

•	Mergulhe	o	outro	pano	de	limpeza	no	balde	com	água	pura;
•	Passe	o	pano	em	toda	a	extensão	da	janela	ou	porta	para	remover	a	solução	de	
sabão;

•	Verificar	se	a	janela	ou	porta	ficou	limpa;	caso	contrário	repita	a	operação;
•	Sempre	enxugue	a	janela	ou	porta	com	pano	de	limpeza	seco;
•	Retire	o	pano	de	chão	colocado	debaixo	da	porta	ou	janelas;
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•	Recoloque	o	mobiliário	e	equipamentos	no	local	original;
•	Limpe	o	material	de	trabalho	e	guarde-o	em	local	apropriado.

3.6.	POP	PARA	LIMPEZA	DE	LAVATÓRIOS.

Definição:	É	uma	operação	de	limpeza	que	evita	a	transmissão	de	doenças	e	garante	
o	conforto	dos	usuários.	Limpeza	e	desinfecção	diária	e	semanal.
Material:

•	Panos	de	limpeza;
•	Sabão	liquido;
•	Sapólio	e	esponja;	de	aço	fina;	??????
•	Arame;	
•	Luvas,	avental	e	botas.

Passos:
•	Coloque	o	EPI;
•	Retire	o	sabonete,	se	houver;
•	Abra	a	torneira	e	limpe	com	um	pano	os	pontos	sujos;
•	Umedeça	a	esponja	de	aço	e	espalhe	o	sapólio	sobre	ela;	?????
•	Esfregue	a	esponja	de	aço	com	sapólio	na	parte	interna	do	lavatório,	iniciando	
pela	saboneteira;

•	Passe	a	esponja	de	aço	no	registro	e	torneira;	??????
•	Esfregue	na	válvula	(ralo)	do	lavatório	a	esponja	com	sapóleo;???????
•	Usando	um	gancho	de	arame,	retire	os	cabelos	e	detritos	localizados	no	interior	
da	válvula,	removendo-os	e	jogando	no	lixo;

•	Limpe	a	tampa	da	válvula	e	a	corrente,	se	houver.
•	Esfregue	 a	 parte	 externa	 do	 lavatório,	 as	 torneiras	 e	 encanamentos	 sob	 o	
lavatório,	com	um	pano	umedecido	em	água	e	sabão;

•	Enxágüe	a	parte	externa	e	interna	do	lavatório	com	água	limpa;
•	Seque	o	lavatório	com	pano	seco,	polindo	a	torneira;
•	Recoloque	o	sabonete	no	local	adequado;
•	Lave	 o	 material	 de	 trabalho	 de	 acordo	 com	 a	 rotina,	 e	 guarde-o	 em	 local	
apropriado.

3.7.	POP	PARA	LIMPEZA	DE	INSTALAÇOES	SANITÁRIAS.

Objetivo:	Evitar	a	transmissão	de	doenças	e	garantir	o	conforto	dos	acadêmicos	e	
funcionários.	Limpeza	e	desinfecção	diária	e	semanal
Material:

•	Panos	de	limpeza;
•	Vassoura	para	vaso	sanitário;
•	Escova	sintética;
•	02	baldes;
•	Água	e	sabão	liquido;
•	Sapóleo;	???
•	Hipoclorito	de	sódio	a	1%;
•	EPI’s

Passos:
•	Coloque	os	EPI’s;
•	Encha	os	baldes	até	a	metade,	um	com	água	limpa	e	o	outro	com	água	e	sabão;
•	Dê	descarga	no	vaso	sanitário;
•	Levante	o	tampa	do	vaso	e	esfregue	por	baixo,	com	escova	sintética	usando	a	
solução	com	sabão;

•	Abaixe	o	tampo	do	vaso	sanitário;
•	Esfregue	o	 tampo	por	cima	com	o	pano	de	 limpeza	embebido	em	água	com	
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sabão,	levante	o	tampo	e	o	assento	do	vaso	sanitário;
•	Espalhe	sapóleo	no	pano	embebido	em	solução	de	água	com	sabão,	esfregue	o	
assento	do	vaso,	por	dentro	e	por	fora,	com	o	pano	embebido	em	solução	de	
sabão	e	sapóleo;

•	Esfregue	a	parte	de	trás	do	vaso,	entre	o	tampo	e	a	louça,	com	a	vassoura	de	
vaso;

•	Enxágüe	o	tampo,	o	assento,	a	borda	e	a	parte	externa	do	vaso	com	água	limpa;
•	Jogue	sabão	e	sapóleo	dentro	do	vaso,	esfregando-o	com	a	vassoura	de	vaso,	
iniciando	pela	borda	interna	do	vaso	e	terminando	na	saída	de	água;

•	Dê	descarga	no	vaso	sanitário	continuando	a	esfregar	a	parte	 interna	com	a	
vassoura	de	vaso,	até	a	água	ficar	limpa;

•	Lave	a	 alavanca	ou	botão	de	descarga	 com	um	pano	umedecido	em	água	e	
sabão;

•	Retire	o	detergente	da	alavanca	ou	botão	de	descarga	com	pano	umedecido	em	
água	limpa;

•	Seque	o	tampo	e	o	assento	do	vaso	sanitário	com	pano	limpo;
•	Seque	a	parte	externa	do	vaso	e	a	alavanca	ou	botão	de	descarga	com	pano	
limpo;

•	Coloque	hipoclorito	de	sódio	a	1%	no	vaso;
•	Limpe	o	material	de	trabalho	e	guarde-o	no	local	apropriado.

3.8.	POP	PARA	LIMPEZA	DE	BEBEDOUROS.

Definição:	Visa	remover	poeira	e	substâncias	aderidas	no	bebedouro	com	o	objetivo	
de	evitar	a	contaminação	da	água.
Material:

•	02	baldes;
•	Panos	de	limpeza;
•	Escova	para	reentrâncias;
•	Água;
•	Sabão	líquido;
•	EPI’s.

Passos:
•	Coloque	EPI;
•	Desligue	o	bebedouro	da	tomada;
•	Encha	os	baldes	até	a	metade,	um	com	água	limpa	e	o	outro	com	água	e	sabão;
•	Mergulhe	o	pano	de	limpeza	no	balde	com	solução	de	sabão,	torcendo-o	para	
não	pingar;

•	Passe	o	pano	no	bebedouro,	fazendo	movimentos	retos,	sempre	de	cima	para	
baixo,	começando	do	ponto	mais	alto;

•	Mergulhe	a	escova	no	balde	com	solução	de	sabão;
•	Utilize	a	escova	para	lavar	ao	redor	do	dispositivo	de	saída	da	água	e	o	acionador	
de	água;

•	Passe	 o	 pano	 com	 sabão	 em	 toda	 extensão	 do	 fio	 que	 liga	 o	 bebedouro	 na	
tomada;

•	Mergulhe	o	outro	pano	no	balde	com	água,	passe	o	pano	no	bebedouro	e	remova	
todo	o	sabão;

•	Passe	o	pano	em	toda	extensão	do	fio;
•	Ligue	o	bebedouro	na	tomada;
•	Lave	o	material	de	limpeza	e	guarde-o	no	local	próprio.

Obs:	Os	panos	para	limpeza	dos	bebedouros	devem	ser	exclusivos.
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3.9.	POP	PARA	LIMPEZA	GERAL	DOS	RALOS

Definição:	Visa	 remover	 substâncias	aderidas	no	 ralo	com	o	objetivo	de	evitar	o	
entupimento.
Material:

•	EPI’s
•	02	baldes;
•	Vassoura	de	vaso;
•	Água;
•	Sabão	líquido;
•	Hipoclorito	a	1%
•	Gancho	de	ferro

Passos:
•	Coloque	o	EPI,	conforme	orientação;
•	Retire	a	tampa	do	ralo	com	o	gancho	de	ferro;
•	Usar	vassoura	de	vaso	para	esfregar	a	parte	interna	e	as	bordas	do	ralo;
•	Enxaguar	com	água	até	ficar	branco;
•	Jogar	hipoclorito	todas	às	vezes	da	lavagem;
•	Usar	hipoclorito	todos	os	dias	ao	fazer	a	limpeza.

Observação:	Ao	fazer	a	limpeza	não	esquecer	de	recolher	o	lixo	evitando	que	ele	
chegue	aos	ralos.	A	limpeza	dos	ralos	deve	ser	realizada	duas	vezes	por	semana.	

3.10.	 POP	 PARA	 LIMPEZA	 DAS	 VENEZIANAS,	 PERSIANAS,	 VIDRAÇAS,	 CORTINAS	 E	
CARPETES:

Definição:	 Visa	 remover	 sujidade	 contida	 nas	 venezianas,	 persianas,	 vidraças,	
cortinas e carpetes:
Material:

•	EPI’s;
•	02	baldes;
•	02	panos	de	limpeza;
•	Água;
•	Sabão;
•	Escada.

Venezianas e Persianas:
•	Limpeza	semanal	com	técnica	do	pano	úmido;
•	Limpar	as	esquadrias	e	vidros;
•	Limpar	as	lâminas,	uma	a	uma	de	cima	para	baixo,	limpando	bem	os	cantos,	as	
partes	externas	e	internas.

Portas, Portais, Maçanetas e Puxadores:
•	Utilizar	 a	 técnica	 da	 limpeza	 semanal	 com	pano	 úmido	 (na	 parte	 interna	 e	
externa,

•	utilizar	esponja	de	aço	se	necessário);
•	Fazer	a	desinfecção	das	maçanetas	e	puxadores	friccionando	álcool	70%;
•	Lavar	as	mãos	ao	término	da	tarefa.

Telefones e Fios:
Limpar	diariamente	com	pano	úmido	com	água	e	sabão.
Fazer	a	desinfecção	friccionando	álcool	70%	(equipe	de	enfermagem).
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3.11.	POP	PARA	LIMPEZA	DE	GELADEIRA:

•	Limpeza	semanal;
•	Solicitar	 a	 Enfermagem,	 odontologia	 ou	 administrativo	 para	 esvaziar	 a	
geladeira,	antes	de	desligá-la;

•	Descongelar	a	geladeira;
•	Usar	a	técnica	do	pano	úmido	com	água	e	sabão;
•	Limpeza	interna	e	externa;
•	Realizar	 após	 a	 limpeza	 a	 desinfecção	 com	 álcool	 70%	 (Na	 enfermagem,	
profissional	 de	 enfermagem;	 na	 odontologia,	 profissional	 da	 odontologia,	 na	
área	administrativa,	a	secretária);

3.12.	POP	PARA	LIMPEZA	DAS	PAREDES:

•	As	paredes	não	há	necessidade	de	lavar	com	grande	quantidade	de	água;
•	Usar	uma	bucha	com	sabão	e	água	e	esfregar	depois	enxugar	com	o	pano	limpo;
•	Fazer	secagem;
•	Não	fazer	estas	limpezas	com	água	suja,	a	água	terá	que	ser	sempre	limpa.

3.13.	POP	PARA	LIMPEZA	DO	RODAPÉ:

•	Usar	palha	de	aço	ou	bucha	especial;
•	Esfregar	todo	o	rodapé,	com	o	removedor;
•	Lavar	o	rodapé	todas	às	vezes	que	realizar	faxina	semanal;
•	Enxaguar	e	secar.

POP PARA LIMPEZA DE VENTILADORES, LÂMPADAS e EXTINTORES:

•	Desligar	o	ventilador;
•	Sempre	que	necessário	procurar	a	manutenção;
•	As	 lâmpadas	serão	 limpas	a	cada	15	dias	pelo	funcionário	que	está	treinado	
para	tal	função;

•	Retirar	a	poeira	dos	extintores	todos	os	dias;
•	Os	ventiladores	serão	limpos	com	pano	úmido	e	escova,

É	obrigatória	a	limpeza	diária	dos	ventiladores.

POP PARA LIMPEZA DA SAIDA DE AR:

•	Usar	pano	úmido	para	retirar	a	poeira;
•	Não	deixar	o	pano	muito	úmido.

POP PARA LIMPEZA DAS TEIAS DE ARANHA:

•	Retirar	teias	de	aranha	todos	os	finais	de	semana;
•	Passar	a	vassoura	retirando	os	insetos;
•	Pedir	licença	para	as	pessoas	que	estiverem	circulando	na	unidade.
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POP PARA LIMPEZA DA Central de Materiais e Esterilização - CME:

Limpeza	Diária	CME:
•	Limpar	janelas	e	paredes;
•	Limpar	o	piso	e	pias;
•	Lavar	os	banheiros;
•	Limpar	as	vidraças	com	limpa	vidro;
•	Limpar	o	expurgo	esfregando	com	vassoura.

Observação:	A	limpeza	geral	é	como	já	foi	citado	nas	páginas	anteriores,	começar	
no	teto	e	terminar	no	ralo	do	banheiro.

POP PARA LIMPEZA DO EXPURGO

•	O	lixo	do	expurgo	deverá	ser	recolhido	diariamente	(no	mínimo	duas	vezes	ao	
dia);	

•	A	 funcionária	dos	serviços	gerais	deverá	 lavar	diariamente	o	piso	com	água,	
detergente	e	hipoclorito,	no	início	e	final	do	plantão.	Após	o	processo	deverá	
tomar	banho	e	trocar	o	uniforme	e	as	botas	para	fazer	a	limpeza	da	área	limpa;

•	Lavar	diariamente	os	tanques	e	as	torneiras;
•	Semanalmente	proceder	a	limpeza	do	teto,	paredes,	vidros	e	janelas;
•	 Os	 materiais	 perfuro	 -	 cortantes	 como	 agulhas	 e	 lâminas,	 deveram	 ser	

descartados em recipientes de paredes rígidas, em nosso serviço atualmente 
utilizamos	caixas	de	papelão	padronizadas	lacradas.

POP PARA Limpeza da Área de contato com o paciente

•	O	piso	e	os	banheiros	deverão	ser	 limpos	diariamente	com	água,	sabão	pela	
funcionária	dos	serviços	gerais.

•	A	limpeza	dos	balcões	deverá	ser	feita	diariamente	com	água,	sabão	e	álcool	a	
70%	pelo	funcionário	da	CME.

•	A	limpeza	geral	dos	armários	e	balcões	deverá	ser	feita	todas	as	segundas	feiras	
com	água,	sabão	e	álcool	a	70%,	pelo	funcionário	da	CME.

•	A	limpeza	geral	do	piso,	paredes,	vidros,	lâmpadas,	extintores,	etc.	deverá	ser	
feita	todas	as	sextas-feiras,	pelo	funcionário	dos	serviços	gerais.

Limpeza Concorrente:

É	realizada	após	término	de	cada	procedimento,	envolve	as	tarefas	de	retirada	do	
material	sujo	da	sala,	cuidados	com	os	frascos	de	secreções.

POP PARA Limpeza Terminal

É	a	limpeza	realizada	diariamente	após	último	atendimento	programado	no	dia.
Envolve todos os procedimentos de limpeza concorrente acrescentando a limpeza 
de	todos	mobiliários,	equipamentos	e	piso.	

Limpeza Pesada nos Finais de Semana:
•	 Lavar	 o	 teto,	 sempre	 que	 houver	 necessidade,	 chamar	 a	 manutenção	 ou	
comunicar	a	sua	chefia;

•	Lavar	as	paredes,	portas	e	janelas;
•	Lavar	todo	o	rodapé	usando	o	removedor;
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•	Lavar	todos	os	esgotos	da	unidade,	quando	não	estiver	acontecendo	cirurgia;
•	Usar	a	máquina	em	todo	o	piso;
•	Enxugar	bem	a	unidade	sabendo	que	nunca	poderá	encerar;
•	Lavar	com	água	e	sabão	todas	as	pias	da	unidade.

POP PARA LIMPEZA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

Definição:	Consiste	em	retirar	a	poeira,	lavar,	retirar	manchas,	polir	ou	escovar	os	
móveis	e	equipamentos.
Material:

•	Panos	de	limpeza;
•	02	baldes;
•	Água;
•	Sabão	líquido;
•	Escova;
•	Bota;
•	Luvas.

Passos:
•	Coloque	o	EPI;
•	Encha	os	baldes	pela	metade:	um	com	água	limpa	e	outro	com	água	e	sabão;
•	Retire	os	objetos	de	cima	e,	se	possível,	do	interior	do	móvel	ou	equipamento	
a	ser	limpo;

•	Dobre	o	pano	úmido	numa	série	de	quadrados	para	obter	várias	superfícies	de	
limpeza;

•	Retire	a	poeira	do	móvel	ou	do	equipamento;
•	Mergulhe	o	outro	pano	na	solução	com	sabão	e	retire	o	excesso	para	não	pingar	
no	piso;

•	Limpe	o	móvel	ou	equipamento,	esfregando	o	pano	dobrado,	com	solução	de	
sabão,	fazendo	pequenos	movimentos	circulares;

•	Retire	todo	o	sabão	com	o	pano	umedecido	em	água	limpa;
•	Enxugue	o	móvel	ou	equipamento;
•	Limpe	o	material	de	trabalho	e	guarde-o	no	local	apropriado.
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