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PROCEDIMENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A área da enfermaria de isolamento inclui uma zona de 

observação, enfermarias de isolamento e uma zona de isolamento 
da UCI. A disposição do edifício e o fluxo de trabalho deverão 

preencher os requisitos relevantes dos regulamentos técnicos de 

isolamento do hospital. O acesso às enfermarias de isolamento 

deve ser estritamente limitado. 

 

* Álcool 70%; 

* Desinfetante com cloro, com concentração acima de 2% de 

cloro ativo (podendo ser água sanitária com concentração de no 

mínimo 2,5% de hipoclorito de sódio);  

* Água potável. 

* Conjunto mops (cabo, armação ou haste ou suporte e luva ou 

refil);  

* Rodos;  

* Baldes;  

* Panos para limpeza descartáveis;  

* Borrifador;  

* Escadas;  

* Carro funcional;  

* Placa de sinalização;  

* Carros para transporte de resíduos;  

* Luvas descartáveis;  

* Luvas emborrachadas;  

* Outros Equipamentos de Proteção Individual- EPI’S(óculos, 

gorro, máscara, avental e botas impermeáveis). 
 

(1) Preparar material necessário; 

(2) Lavar as mãos;  

(3) Paramentar-se com os EPI´s (usar a sequência: Roupas de 

trabalho, avental, gorro, máscara, óculos, luvas); 

(4) Recolher todo o lixo, tendo o cuidado de fechar e descartar 

adequadamente:  

   É proibido esvaziar ou reaproveitar os sacos de lixo; 
   Os sacos de lixo com material devem ser acondicionados no carro    
auxiliar de limpeza até o armazenamento interno, pelo funcionário da 
higienização e limpeza lotada nesta unidade; 
   As lixeiras devem ser lavadas com água e sabão; 
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RECOMENDAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMENTO DOS 

PRINCIPIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Realizar limpeza das superfícies com água e sabão neutro 

(técnica dos dois baldes). 

(6) Realizar desinfecção de superfícies: 

 a) Álcool a 70%: realizar fricção com pano embebido na 

solução desinfetante por pelo menos 30 segundos (utilizar em 

superfícies metálicas) 

 b) Desinfetante a base de Cloro (água sanitária): Passar 
pano umedecido em solução em superfícies não metálicas (pisos, 

paredes, bancadas); 

(7)  Descartar os panos utilizados após a limpeza de cada 

ambiente e enviá-los a lavanderia; 

(8) Realizar a desparamentação dos EPI’s (luva, avental 

descartável, gorro, óculos e máscara). 
(9) Lavar as mãos. 

 

(1) Utilizar sempre EPI’s. 

(2) Lavar as mãos antes e depois de realizar cada procedimento. 

(3) A desinfecção das superfícies das unidades de isolamento só 

deve ser realizada após a sua limpeza. 

(4) Limpar primeiro as zonas mais limpas, depois as zonas mais 

contaminadas: primeiro limpar as superfícies dos objetos que não 

são tocadas frequentemente e depois limpar as superfícies do 

objeto que são tocadas frequentemente. (Uma vez limpa a 

superfície de um objeto, substituir o toalhete usado por um 

novo). 

(5) Deve-se limpar e desinfetar as superfícies que provavelmente 
estão contaminadas, incluindo aquelas que estão próximas ao 

paciente (por exemplo, grades da cama, cadeiras, mesas de 

cabeceira e de refeição, etc) e superfícies frequentemente 

tocadas no ambiente de atendimento ao paciente (por exemplo, 

maçanetas, grades dos leitos, interruptores de luz, corrimões, 

superfícies de banheiros nos quartos dos pacientes, etc. 

 
 

1. Do mais limpo para o mais sujo;  

2. Da esquerda para direita;  

3. De cima para baixo; 

4. Do distante para o mais próximo;  

5. Ao proceder a limpeza evitar derramar água no chão;  

6. Usar sempre panos e/ou mops limpos;  

7. Usar sempre mops diferenciados para enfermarias e 
banheiros;  

8. Manter os equipamentos de limpeza limpos e secos.  

9. Manter panos e cabeleira alvejadas, baldes e materiais de 

trabalho limpos;  

10. Nunca deixar panos e mops de limpeza imersos em solução, 

pois pode diminuir sua vida útil, além de servir de meio de cultura 

para microorganismos;  
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11. Encaminhar panos de limpeza e mops à lavanderia após cada 

turno de trabalho;  

12. Caso seja necessário utilizar álcool a 70% na desinfecção de 

superfícies (mobília, computador, bancadas...), realizar a fricção 

mecânica no mínimo três vezes deixando secar entre uma fricção 

e outra, executando a técnica com movimentos firmes, longos e 

em uma só direção.  
13. Nunca substituir escadas por cadeiras;  

14. Utilizar escadas apenas em superfícies planas;  

15. Manter postura corporal adequada;  

16. Não levantar ou carregar objetos muito pesados sem ajuda;  

17. Comunicar ao chefe imediato acidentes logo após a 

ocorrência;  

18. Proteger tomadas elétricas de paredes que serão molhadas;  

19. Nunca manusear equipamentos elétricos com mãos 

molhadas;  

20. Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza.  

21. As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3, ou seja, 80% 

de sua capacidade.  

22. A solução a base de cloro devem ser mantidas em lugares 

fechados, frescos, escuros (frascos opacos). 
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