
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO GRP DE HIGIENIZAÇÃO 

CORONAVÍRUS  

 

 

  



  

 

LIMPEZA PROFUNDA PARA DESINFECÇÃO APÓS  

UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

 

OBJETIVO 

Realizar a limpeza e desinfecção de todas as áreas, deixando-as livres de contaminação viral 

FREQUÊNCIA 

Conforme instruído 

SUMÁRIO 

Seção 1 − Preparo 

Seção 2 − Limpeza 

Seção 3 − Desinfecção 

Seção 4 − Conclusão da tarefa 

 

Este documento detalha as tarefas específicas de limpeza que sua empresa de limpeza deve seguir, 

como exigência mínima. Em locais onde a autoridade de saúde ou outros órgãos reguladores locais 

estipularem padrões ou produtos que divirjam dessas orientações, você deverá adaptar a 

especificação para aderir às normas locais. 

  



  

 

SEÇÃO 1 − PROCESSO DE PREPARO 

 
Briefing da equipe a respeito de metodologia e risco 

 
Os funcionários devem passar por avaliação de risco antes do início da limpeza profunda 

 
Garantir que a área a ser limpa seja claramente identificada e isolada  

 
Colocar cartazes de advertência ou fita zebrada 

 

Lavar bem as mãos, amarrar o cabelo e retirar quaisquer joias ou bijuterias  

 
Separar: panos descartáveis, esfregões tipo mop, equipamentos e produtos de limpeza 

 

Utilizar EPIs descartáveis apropriados para impedir a inalação, absorção, ingestão e 

injeção de contaminantes durante toda a duração da tarefa. É obrigatório o uso de macacão 

de corpo inteiro e óculos de proteção vedado, do tipo ampla visão. 

 
Garantir disponibilidade de sacos e lacres específicos para resíduo infectante. 

 
Itens a serem removidos devem ser descartados no fluxo de resíduos apropriado. 

 

Garantir de que todo o equipamento de limpeza esteja adequadamente codificado por 

cores. 

 

Usar somente produtos químicos/saneantes de procedência definida e com FISPQ  

 
Abrir as portas e janelas para ventilar a área. 

 

Dividir a área a ser limpa em zonas. Não abordar a área como um todo. Trabalhar a partir 

do ponto mais distante; a porta ou ponto de entrada deve ser a última área a ser limpa 

 
Esvaziar lixeiras e descartar os resíduos apropriadamente 

 

Quaisquer itens soltos, como roupas e toalhas, devem ser ensacados, identificados com 

etiquetas e removidos da área 

  



  

 

SEÇÃO 2 − PROCESSO DE LIMPEZA 

 

Limpar manualmente todos os itens seguintes usando detergente neutro, panos 

descartáveis e esfregão tipo mop com refil descartável 

Obs.: Limpar superfícies duras APENAS com pano úmido. Proibido o uso de espanador. 

 
Trabalhar de cima para baixo. 

  

 

Desligar a energia (gás ou eletricidade) de equipamentos específicos. Isolar o circuito 

ou desconectar da tomada. 

 

Equipamento de TI, inclusive computadores (teclado, mouse), impressoras, 

fotocopiadoras, fax, etc. 

 
Móveis, inclusive mesas, cadeiras, armários, arquivos, estantes 

 

Todas as superfícies, inclusive paredes, rodapés, batentes, corrimões, superfícies 

elevadas, prateleiras 

 

Todas as lixeiras e contentores de resíduos 

 

Todas as superfícies do banheiro, inclusive vaso sanitário, bidê, lavatório, torneiras, 

maçanetas, secadores, saboneteiras 

 

Todas as áreas de entrada, inclusive paredes, pisos, portas, móveis, etc., até a altura 

de 3m 

 

Todas as salas de reunião, inclusive paredes, pisos, portas, móveis, etc., até a altura 

de 3m 

 

Todas as áreas de restaurantes ou refeitórios, inclusive paredes, pisos, portas, móveis, 

etc. até a altura de 3m 

 

Todos os utensílios de cozinha e eletrodomésticos, inclusive geladeiras, freezers, 

fogões, microondas, etc. 

 

Todas as áreas dos elevadores, inclusive pisos, superfícies verticais, painéis de 

comando, corrimão, guarda-corpo, etc. 

 

Todas as áreas de almoxarifado, inclusive paredes, pisos, portas, móveis, etc. até a 

altura de 3m 

 

Todas as instalações de academia e lazer, inclusive paredes, pisos, portas, 

equipamentos e aparelhos de ginástica, etc. 



  

 

 
Todas as áreas comuns, terraços e varandas, inclusive os móveis 

 
Todos os bicicletários, inclusive os pisos, paredes, racks, etc. 

 
Todos os pontos de contato nas áreas externas de estacionamento 

 

Pisos duros devem ser limpos com esfregão e balde duplo 

 
Pisos acarpetados devem ser limpos com extratora 

 

Janelas interiores, peitoris, espelhos, fotos, molduras, porta-retratos 

 

Se for preciso deixar a área de limpeza, descartar todos os EPIs e calçar/vestir novos 

EPIs antes de adentrar a área novamente. 

 

Após concluir a limpeza em uma zona e ANTES de limpar a próxima zona, a zona atual 

deve ser desinfetada conforme segue 

 

  



  

 

SEÇÃO 3 − PROCESSO DE DESINFECÇÃO 

 

Dividir a área a ser desinfetada em zonas. Não abordar a área como um todo. 

Trabalhar a partir do ponto mais distante; a porta ou ponto de entrada deve ser a 

última área a ser desinfetada  

 

 

Desligar a energia (gás ou eletricidade) de equipamentos específicos. Isolar o circuito 

ou desconectar da tomada. 

 

Desinfetar completamente as áreas de cima para baixo. Trabalhar metodicamente do 

ponto mais distante até a saída 

Desinfetar manualmente todos os seguintes itens utilizando desinfetante Steri-7 XTRA 

ou equivalente, panos descartáveis e esfregão tipo mop com refil descartável. 

 

Equipamento de TI, inclusive computadores (teclado, mouse), impressoras, 

fotocopiadoras, fax, etc. 

 
Móveis, inclusive mesas, cadeiras, armários, arquivos, estantes 

 

Todas as superfícies, inclusive paredes, rodapés, batentes, corrimões, superfícies 

elevadas, prateleiras 

 

Todas as lixeiras e contentores de resíduos 

 

Todas as superfícies do banheiro, inclusive vaso sanitário, bidê, lavatório, torneiras, 

maçanetas, secadores, saboneteiras 

 

Todas as áreas de entrada, inclusive paredes, pisos, portas, móveis, etc., até a altura 

de 3m 

 

Todas as salas de reunião, inclusive paredes, pisos, portas, móveis, etc., até a altura 

de 3m 

 

Todas as áreas de restaurantes ou refeitórios, inclusive paredes, pisos, portas, 

móveis, etc. até a altura de 3m 

 

Todos os utensílios de cozinha e eletrodomésticos, inclusive geladeiras, freezers, 

fogões, microondas, etc. 

 

Todas as áreas dos elevadores, inclusive pisos, superfícies verticais, painéis de 

comando, corrimão, guarda-corpo, etc. 

 

Todas as áreas de almoxarifado, inclusive paredes, pisos, portas, móveis, etc. até a 

altura de 3m 

 

Todas as instalações de academia e lazer, inclusive paredes, pisos, portas, 

equipamentos e aparelhos de ginástica, etc. 



  

 

 
Todas as áreas comuns, terraços e varandas, inclusive os móveis 

 
Todos os bicicletários, inclusive os pisos, paredes, racks, etc. 

 
Todos os pontos de contato nas áreas externas de estacionamento 

 
Pisos acarpetados devem ser desinfetados com máquina extratora 

 
Janelas interiores, peitoris, espelhos, fotos, molduras, porta-retratos 

 

Ao desinfetar, garantir que o virucida permaneça em contato com as superfícies por no 

mínimo 30 segundos e deixar secar ao ar livre 

 

Repetir o processo de limpeza profunda na próxima zona até que todas as zonas 

estejam concluídas 

 

Se for preciso deixar a área de limpeza, descartar todos os EPIs e calçar/vestir novos 

EPIs antes de adentrar a área novamente. 

 

  



  

 

SEÇÃO 4 − CONCLUSÃO DA TAREFA 

 
Embalar os EPIs descartáveis em saco de lixo, lacrar e identificar com etiqueta 

 

Embalar os utensílios de limpeza descartáveis em sacos para resíduo infectante e lacrar 

 

Limpar minuciosamente os utensílios de limpeza não descartáveis com saneante 

virucida 

 
Remover do local e descartar todos os sacos com resíduo infectante 

 
Quando a área estiver completamente seca, retirar os cartazes de advertência 

 

Lavar bem as mãos 

 
Todo o pessoal envolvido na tarefa deve tomar banho imediatamente após a limpeza 

 

  



  

 

SEMPRE 

• Manter um estojo de primeiros socorros abastecido 

• Cobrir todas as abrasões e cortes na pele com curativo apropriado 

• Utilizar equipamento de proteção individual apropriado 

• Informar quaisquer acidentes no Livro de Registro 

• Manter os produtos fora do alcance dos inquilinos do prédio 

• Ler o rótulo do produto antes de usar 

• Adicionar o produto à água (não a água ao produto) ao preparar soluções 

• Recolocar a tampa e limpar o recipiente imediatamente após o uso 

• Armazenar os produtos em segurança e organizados 

• Garantir ventilação adequada durante a limpeza 

• Relatar imediatamente qualquer indício de insetos ou roedores 

• Colocar os cartazes de advertência corretamente 

• Ler as instruções de operação dos equipamentos antes de usar 

• Verificar os cabos e plugues dos equipamentos elétricos antes e depois de cada uso 

• Usar extensão elétrica com a especificação correta e apropriada para o equipamento quando 

necessário 

• Isolar e notificar equipamentos defeituosos imediatamente 

• Manter os cabos elétricos longe de áreas molhadas e atrás do operador da máquina durante o 

uso 

• Ficar em piso seco, se possível, ao usar o equipamento 

• Desconectar os equipamentos elétricos da tomada antes da limpeza 

• Limpar todo o equipamento após o uso e guardar em segurança 

JAMAIS 

• Misturar produtos químicos diferentes 

• Devolver produto não utilizado ao recipiente 

• Utilizar recipientes genéricos ou de alimentos para guardar produtos de limpeza 

• Manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas 

• Deixar que os cabos elétricos fiquem emaranhados ou dobrados 

• Deixar máquinas rotativas de pé sobre a escova ou placa de acionamento após o uso 

• Fumar durante a limpeza 

 

A Companhia não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante direta ou 

indiretamente do uso dos produtos da Companhia ou do uso das informações fornecidas 

em suas publicações. A Companhia não oferece qualquer garantia explícita ou implícita de 

ausência de direitos patentários. 

 


