
Sequência Etapa

1º Reunir todo o material necessário em carrinho de limpeza

2°
Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do

lado de fora.

3° Colocar os EPI’s e EPCs necessários para realização da limpeza.

4°

Efetuar, quando necessária, a desinfecção do local, mediante remoção

da matéria orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida

desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das demais

etapas.

5º

Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e

depositá-los no saco hamper do carrinho de limpeza e efetuar a troca

de luvas.

6º Realizar a remoção das migalhas, papeis, cabelos e outros.

7º
Proceder à limpeza da porta/visor e maçaneta com técnica e produto

padronizado.

8º
Proceder à limpeza do piso com solução detergente ou solução

desinfetante com mop específico.

9º
Despejar o conteúdo dos baldes no local indicado pela CONTRATANTE

, procedendo à higienização e desinfecção dos mesmos.

10º
Proceder a higienização do recipiente de lixo com solução detergente,

em local específico.

11º Retirar as luvas e higienizar as mãos

12° Repor os sacos de lixo.

* : Limpeza concorrente: trata-se de limpeza realizada diariamente de 

forma a manter/conservar os ambientes isentos de sujidade e risco de 

contaminação. A periodicidade e a frequencia de limpeza serão 

determinados pelo responsável pelo local, conforme os limites acima.

Área Hospitalar - Etapas da limpeza concorrente*



Evento Frequência

Armários, balcões, bancadas, mobiliários e equipamentos

eletroeletrônicos.
01 a 03 vezes ao dia

Luminárias e similares, cortinas e persianas. 01 vez ao dia

Salas pré-operatórias
03 vezes ao dia e sempre que

necessário

Salas operatórias
Antes do início da primeira cirurgia e

após cada cirurgia

Salas de recuperação pós-anestésica 03 vezes ao dia

Salas de procedimentos não invasivos
03 vezes ao dia e sempre que

necessário

Salas de procedimentos invasivos
Após cada procedimento e sempre

que necessário

Pisos, paredes/divisórias, teto, portas/visores, pias
01 a 03 vezes ao dia e sempre que

necessário;


