
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DA UFSM- COVID-19 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2020 
 
 

Orientar sobre o protocolo de limpeza e desinfecção dos prédios da UFSM  
durante a Pandemia Covid-19. 

 
 

A Comissão de Biossegurança da UFSM - Covid-19, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias e considerando: 

•  As diretrizes do Manual de Biossegurança 
 file:///C:/Users/pccli/AppData/Local/Temp/Cartilha_Bioseguran%C3%A7a.pdf; 

• Portaria Conjunta SES/SEDUC Nº 1 DE 02/06/2020;   

• Protocolos. MODELO DE DISTANCIAMENTO. CONTROLADO DO RS. 
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15 de junho de 2020. 

• WORLD HEALTH ORGANIZATION. Cleaning and disinfection of environmental 
surfaces in the context of COVID-19. Genebra, 2020.  

 
ORIENTA: 

 

Art 1: A técnica de limpeza e desinfecção dos ambientes da UFSM deverá ser realizada 

seguindo os seguintes preceitos: 

§ 1.º O ambiente deve ser ventilado para proceder à limpeza e desinfecção; 

§ 2.º Fica vetado o uso de borrifadores que gerem movimentação do ar. Usar almotolias ou 

similares para dispensar o material em panos ou em superfície; 

§ 3.º No início das atividades e durante o período de funcionamento, no mínimo a cada 2 

horas, deve-se higienizar as superfícies de toque com álcool 70% sob fricção (ex.: corrimão 

de escadas e de acessos, maçanetas, interruptores, botões de elevadores, telefones, etc.); 

§ 4.º Limpar os ambientes na ordem do menos contaminado para o mais contaminado, 

considerando inclusive a ordem de limpeza das superfícies mais altas para as mais baixas; 

§ 5.º Os panos para limpeza de superfícies devem ser descartáveis (tipo perfex). No caso de 

panos e esponjas reutilizáveis, estes devem ser lavados com detergente multiuso e 

posteriormente deixar submersos em hipoclorito de sódio 0,5% por 30 minutos a cada 

utilização.  

§ 6º Nunca misturar os insumos de áreas menos contaminadas com as de áreas mais 

contaminadas (usar sistema de cores de material para que não haja a mistura de materiais 

de diferentes áreas com seus respectivos graus de contaminação); 

§ 7.º Para limpeza de pisos, NUNCA efetuar varredura a seco para não provocar a presença 

de partículas em suspensão. Limpar em sentido único, nunca em vaivém. Utilizar mop sem 

enxágue com hipoclorito de sódio 0,5%.  

§ 8.º Recomenda-se que a solução de desinfecção seja descartada e renovada ao se 

observar acúmulo de sujidades e/ou alteração de cor. Soluções de limpeza sofrem 

file:///C:/Users/pccli/AppData/Local/Temp/Cartilha_BioseguranÃ§a.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=396530
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=396530


contaminação progressiva e podem transferir microrganismos para cada superfície 

subsequente. É recomendado que a solução de desinfecção seja descartada e renovada; 

§ 9º O hipoclorito de sódio é inativado quando há contato com matéria orgânica, dessa forma, 

é imprescindível que as superfícies que apresentam material orgânico sejam limpas com 

detergentes com fricção (usando pano ou esponja próprio), previamente ao uso do 

hipoclorito de sódio. 

Art 2: A limpeza e desinfecção de hall, saguões, espaços livres, corredores, escadas, e 

elevadores deverá seguir a seguinte técnica e periodicidade: 

1 Varrer o piso com rodo e pano úmido e passar sistema mop 
umedecido e balde espremedor em solução de hipoclorito de 

sódio 0,5%. 

1 x ao turno 

2 Limpar as paredes dos elevadores friccionando pano umedecido 
em álcool 70% e chão com solução de hipoclorito de sódio 0,5%. 

1 x ao turno 

3 Varrer as escadas com rodo e pano úmido e passar sistema mop 
umedecido em solução de hipoclorito de sódio 0,5%. 

Utilizar sinalizador de alerta para os transeuntes. 

1 x ao turno 

4 Limpar corrimões com álcool 70%. no início do turno 
de trabalho e a 
cada 2 horas 

5 Limpar com álcool 70% os pegadores/acionadores de cortinas, 
interruptores, maçanetas, botões de elevadores, acionadores 

manuais de álcool em gel. 

no início do turno 
de trabalho e a 
cada 2 horas 

6 Recolher e descartar os resíduos das lixeiras. a cada 2 horas 

7 Limpar com álcool 70% as forrações de fórmica, plástico, couro e 
similares de mesas, assentos e poltronas. 

1 x ao turno 

8 Capachos, tapetes e similares*: limpar e aspirar o pó com 
aspirador de pó que possua filtro HEPA. Sua higienização com 

água e sabão após o uso deve ser realizada por operador 
utilizando EPI. 

 

2 a 3 x por 
semana 



* Durante a pandemia não se deve utilizar esses itens. Na 
entrada do prédio, em dias de chuva, sugere-se utilizar capacho 

descartável (papelão). 

9 Inativar bebedouros de jato inclinado ou vertical e higienizar os 
dispensadores de água para copos descartáveis com álcool 70% 

ou hipoclorito de sódio 0,1%. 

 
Ressalta-se que os usuários que manusearem as torneirinhas 
dos dispensadores de água deverão higienizar suas mãos com 
álcool 70% antes de acioná-las para evitar sua contaminação. 
Além disso, a desinfecção das torneirinhas deve ser realizada 

pelo próprio usuário após sua utilização. 

Diariamente ou 
sempre que 
necessário 

10 Remover com pano úmido e detergente comum as sujidades 
grosseiras e pó e depois passar pano umedecido em álcool 70%, 

nas superfícies externas de mesas, armários, arquivos, 
prateleiras, quadros, murais, peitoris, caixilhos das janelas e 
demais móveis existentes, inclusive aparelhos eletrônicos, 

extintores de incêndio, etc. 

 
Ressalta-se que a desinfecção de aparelhos eletrônicos de uso 

comum deve ser realizada pelos usuários a cada uso com álcool 
70%. Ainda, os usuários deverão higienizar suas mãos com 

álcool 70% antes da utilização para evitar sua contaminação. 

1 x por semana 

  

Art 3: A limpeza e desinfecção das áreas administrativas deverá seguir a seguinte 
técnica e periodicidade: 

1 Varrer o piso com rodo e pano úmido e passar pano 
umedecido em solução de hipoclorito de sódio 0,5% 

1 x ao turno 

2 Limpar com álcool 70% os pegadores/acionadores de 
cortinas, interruptores, maçanetas, botões de ares 

condicionados (ou controles) e acionadores manuais de 
álcool em gel. 

no início do turno de 
trabalho e a cada 2 horas 

3 Recolher e descartar os resíduos das lixeiras. a cada 2 horas 



4 Limpar com álcool 70% as forrações de fórmica, plástico, 
couro e similares de mesas, assentos e poltronas. 

1 x ao turno 

5 Remover com pano úmido e detergente comum as 
sujidades grosseiras e pó e depois passar pano umedecido 

em álcool 70%, nas superfícies externas de mesas, 
armários, arquivos, prateleiras, quadros, murais, peitoris, 

caixilhos das janelas e demais móveis existentes, inclusive 
aparelhos eletrônicos, extintores de incêndio, etc. 

 

Ressalta-se que a desinfecção de aparelhos eletrônicos de 
uso comum deve ser realizada pelos usuários a cada uso 

com álcool 70%. Ainda, os usuários deverão higienizar 
suas mãos com álcool 70% antes da utilização para evitar 

sua contaminação. 

1 x por semana 

6 Capachos, tapetes e similares*: limpeza e aspirar o pó com 
aspirador de pó que possua filtro HEPA. Sua higienização 

com água e sabão após o uso de ser realizada por 
operador utilizando EPI. 

 

* Durante a pandemia não se deve utilizar esses itens. Na 
entrada do prédio, em dias de chuva, sugere-se utilizar 

capacho descartável (papelão). 

1 x por semana 

7 Higienizar suportes de água de plástico ou suportes de 
bombona com álcool 70% ou hipoclorito 0,1% e, 

posteriormente, passar pano molhado com água limpa. 
Disponibilizar copos de plástico descartável. Desativar os 

bebedouros públicos de uso comunitário. 
 

* Para troca da bombona, deve-se inicialmente higienizar 
as mãos, limpar a superfície externa do galão com água e 

sabão e desinfetá-la com álcool 70% através de fricção 
com pano descartável por 30 segundos. 

 
Ressalta-se que os usuários que manusearem as 

torneirinhas dos dispensadores de água deverão higienizar 
suas mãos com álcool 70% antes de acioná-las para evitar 

sua contaminação. Além disso, a desinfecção das 
torneirinhas deve ser realizada pelo próprio usuário após 

sua utilização. 

Semanalmente ou 
quando necessária troca 

da bombona* 

 



 

Art 4: A limpeza e desinfecção banheiros deverá seguir a seguinte técnica e periodicidade: 

1 Proceder a lavagem de pias, assentos e bacias dos 
sanitários com detergente multiuso e posterior enxágue 

com solução de hipoclorito de sódio 0,5%. 

1 x ao turno 

2 Varrer e passar pano específico com detergente multiuso e 
posterior enxágue com solução de hipoclorito de sódio 

0,5%. 

1 x ao turno 

3 Limpar com álcool 70% as maçanetas e portas internas e 
de acesso aos sanitários, os interruptores, registros de 
torneiras, acionadores manuais de álcool em gel e de 

sabonetes líquidos. 

no início do turno de 
trabalho e a cada 2 horas 

4 Recolher e descartar os resíduos das lixeiras. a cada 2 horas 

5 Revisar e abastecer sempre que necessário com papel 
toalha, papel higiênico e sabonete líquido os dispensadores 
dos sanitários. A cada troca, limpar os dispensadores com 

pano umedecido em álcool 70% friccionando por 30 
segundos. 

a cada troca 

6 Higienizar pisos, paredes, forro do banheiro com álcool 
70% e com hipoclorito de sódio 0,5%. 

1 x ao turno 

7 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool etílico 
comum (etanol). 

1 x ao dia 

  

Art 5: A limpeza e desinfecção de laboratórios, salas de aula e vestiários deverá seguir a 

seguinte técnica e periodicidade: 

1 Lavar pias e torneiras com esponja, água e detergente, 
principalmente na junção do granito com a pia de inox e o 
ralo. Desinfetar com pano descartável embebido em álcool 

70% (friccionar 3 vezes por 10 segundos). 

1 x ao turno 



2 Limpar móveis, bancadas, mesas e cadeiras com álcool 
70% através de fricção (30 segundos). 

1 x ao turno 

3 Limpar lixeiras com pano descartável com água e 
detergente seguida de pano embebido em álcool 70% 

(friccionar 30 segundos). 

1 x ao turno 

4 Limpar saboneteiras e toalheiros de papel com pano 
descartável embebido em água e detergente, seguida de 
pano embebido em álcool 70% (friccionar 30 segundos). 

1 x ao turno 

5 Varrer o piso com rodo e pano úmido e passar pano 
umedecido em solução de hipoclorito de sódio 0,5%. 

1 x ao turno 

6 Remover com pano úmido e detergente comum as 
sujidades grosseiras e pó e depois passar pano umedecido 

em álcool 70%, nas superfícies externas de mesas ou 
classes, armários, arquivos, prateleiras, quadros, murais, 
peitoris, caixilhos das janelas e demais móveis existentes, 
inclusive aparelhos eletrônicos, extintores de incêndio, etc. 

Lousas brancas devem ser limpas com álcool isopropílico e 
pano descartável. 

1 x ao turno 

7 Limpar com álcool 70% as forrações de fórmica, plástico, 
couro e similares de assentos e poltronas. 

1 x ao turno 

8 Limpar com álcool 70% os pegadores/acionadores de 
cortinas, interruptores, maçanetas, botões de ares 

condicionados (ou controles). 

no início do turno de 
trabalho e a cada 2 
horas (ou a cada 

intervalo de aula para 
não interromper) 

9 Recolher e descartar os resíduos das lixeiras. a cada 2 horas (ou a 
cada intervalo de aula 
para não interromper) 

 



Art 6: Ressalta-se que as Comissões de Biossegurança setoriais poderão apresentar 

protocolos com modificações desta conforme suas especificidades.  

Art 7: Esse protocolo de limpeza e desinfecção deverá ser implementado nas áreas da UFSM 

que estão em uso. 

 

Santa Maria, 01 de outubro de 2020. 
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