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Saúde – Definição OMS

� É o completo bem-estar físico, psíquico, social,

ocorrendo conjuntamente e não apenas 

a ausência de doença ou enfermidade  



Até anos 70 Década de 80 Atualidade

Atendimento Médico Tecnologia de ponta
Equipes médicas
qualificadas

Conforto

Tecnologia / Inovação
Equipes multiprofissionais
qualificadas

Hotelaria
Humanização

Relação Cliente x Serviço de Saúde

Hospital

� Organização de maior complexidade existente.
� Empresa gigante de serviços.
� Protótipo de organização hoteleira.
� Centro de investigação científica e ensino.
� Instituição com a máxima responsabilidade moral, ética, social, 

científica, legal e administrativa.

Organização que agrega um universo de recursos físicos, humanos, 
econômicos que articulados e submetidos à uma ação coordenada 
podem conduzir à saúde integral: promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação

(Gustavo Malagón)



Cliente de saúde

Internos Externos
Colaboradores

� Administrativo
� Financeiro
� Enfermagem
� Médicos
� Hotelaria
� Fisioterapia

Outros..

� Paciente

� Médico

� Plano de Saúde

Cliente de Saúde
Conceito amplo

Qualquer pessoa que entra em contato para
adquirir um serviço médico-hospitalar ou até

mesmo solicitar uma informação

• Enfermo

• Familiares

• Acompanhantes

• Visitantes



Cliente de saúde
� Condições emocionais

� Ruptura de vínculo

� Sensação de perda de controle sobre si 
próprio

� Medo, angústia, dúvida

� Depressão, revolta, apatia

� Hospital é associado a sofrimento, dor e 
perda

Cliente de Saúde
� Perfil do cliente:

� Mais informado

� Mais consciente

� Mais exigente

� Mais preocupado com a qualidade

� Menos fiel



O que é importante para cada cliente
���� Ambiente físico adequado
���� Boas condições de trabalho
���� Remuneração justa
���� Tratamento digno
���� Reconhecimento
���� Plano de cargos e salários

���� Cumprimento de contrato
���� Melhor atendimento médico
���� Menor custo possível
���� Segurança e conforto
���� Hotelaria

• Estrutura adequada
���� Equipamentos, materiais
���� Equipe multiprofissional capacitada
���� Reciprocidade/incentivo/fidelização
���� Reserva de salas 
���� Hotelaria-conforto alimentação

Colaborador

Operadoras

Médicos

O que é hotelaria?
� Indústria de serviços que disponibiliza e

oferece hospedagem, conforto, segurança,
alimentação, lazer e demais serviços
inerentes à atividade de receber com
eficiência

� Característica da hotelaria

• Acolher bem
• Com solicitude
• Com cortesia
• Com presteza

Hospitalidade:



O que é hotelaria hospitalar?
� É a reunião de todos os serviços de apoio, que, associados 

aos serviços específicos, oferecem aos clientes conforto, 
segurança e bem-estar durante o seu período de 
internação ou em seu contato com a Instituição de Saúde.

(Marcelo Boeger)

� Característica da Hotelaria Hospitalar

Humanização: do atendimento
do ambiente hospitalar

Humanização
� Decreto nº 3507 de 13/06/2000

É valorizar a vida humana e a cidadania, considerando, as 
circunstâncias sociais, étnicas, educacionais e psíquicas que 
envolvem cada indivíduo, agregando à eficiência técnica, valores 
éticos, respeito e solidariedade ao paciente 

Humanizar é individualizar e personalizar a assistência frente às 
necessidades de cada um

É mudança de comportamento e atitude dos profissionais frente ao 
paciente e familiares



Hospitalidade x Humanização
Hospitalidade Humanização

� Equipes treinadas

� Processos pré-fabricados

� Nível de serviço

� Onerosa

� Equipes sensibilizadas

� Cultura da instituição

� Gratuita

� Espontânea

Serviços Hoteleiros
Hotelaria Hospitalar envolve

Implantação de 
serviços de apoio

Projeto 
arquitetônico

Personalização do 
atendimento



Arquitetura
� Ambientação

� Iluminação natural x artificial
direta, indireta, controlada

� Conforto térmico

� Cromoterapia – cor age positivamente sobre as pessoas 
– pintura de paredes, uniforme, mobiliário

� Controle de ruído, de infecção 

� Materiais duráveis, laváveis, textura variada

� Segurança (apoio - box de vidro)

Arquitetura
� Comunicação Visual



Arquitetura
� Ambientação - corredores

Arquitetura
� Apartamentos



Arquitetura
� Suítes

Hotelaria Hospitalar

1. Diagnóstico situacional

2. Levantamento de 

necessidades

3. Planejamento

4. Implantação

5. Avaliação ajustes

Etapas



Governança Nutrição
dietética

Atendimento
Recepção

Serviços
gerais

CLIENTE

Gerência 
Hotelaria

Telefonia Governança Central de 
Maqueiros

Serviços 
Gerais



Gerência 
Hotelaria

Assistente  de 
Hotelaria

Assistente de 
Rel. Cliente

Assistente 
Gerenciamento 

de leitos

Estagiário

Supervisão 
Hotelaria

Aprendiz

Objetivos da hotelaria

� Buscar sempre a satisfação do cliente

� Dar suporte à assistência

� Manter padrões de higiene

� Segurança no trabalho

� Garantir a qualidade na alimentação

� Zelar pelo enxoval

� Interagir na liberação e ocupação de leitos

� Acompanhar o pós-atendimento



Gerência de hotelaria

� Elabora projeto de hotelaria

� Dimensionamento do quadro de funcionários

� Participa da seleção e treinamento

� Acompanhamento da implantação

� Gerenciamento, avaliação de desempenho dos 
funcionários, indicadores

� Relatórios estatísticos, feedback e correções

� Responsável pela abertura de novos andares

Assistente de Hotelaria
� Admissão do paciente (boas vindas)

� Atendimento às solicitações dos clientes de saúde 
(controle de entrega de roupa limpa)

� Alta do paciente

� Check-list dos apartamentos

� Monitorar a higienização/liberação dos aptos

� “Ouvidoria”



Supervisora de Hotelaria
� Supervisionar as assistente de hotelaria

� Supervisionar os aptos (manutenção)

� Contato com os fornecedores

� Escalas, frequencias e atrasos do setor

� Apoio à gerência

Assistente Rel. Cliente
� Atendimento ao telefone e chamadas de rádio
� Liberação dos aptos (Posthos)
� Solicitações para manutenção (dínamus)
� Checar email
� Fornecedores
� Pedidos para o setor
� Indicadores de qualidade
� Estatísticas de ocupação
� Fotos da maternidade
� Curso para gestantes



Assist Gerenciamento de Leitos
� Previsão de alta

� Contato com enfermagem e médicos

� Agilizar o processo de alta

� Giro do Leito

� Bom relacionamento com os pacientes.

Atendimento
Momento da Verdade

É qualquer episódio onde o cliente

entra em contato com qualquer

aspecto da organização e cria uma 

opinião com relação à qualidade do serviço.

Karl Albrecht



Atendimento
� Linha de frente

� Recepção informações

� Recepção emergência

� Recepção UTI

� Recepção Centro de Diagnóstico

� Recepção Internação

� Recepção pré-internação

Menos qualificados mas, 
encarregados de importantes 

momentos da verdade

Atendimento a clientes

� Funcionários treinados

� Aparência pessoal

� Tratamento cordial – acolher

� Segurança e clareza nas informações

� Agilidade

� Empatia (atenção e interesse em ajudar)

� Confiabilidade

� Orientação e apoio para acompanhantes

Os clientes não fazem distinção entre o 
funcionário e a empresa. Para eles o 

funcionário é a empresa.



Pedir desculpas/ reconhecer o problema

Ouvir/demonstrar 
empatia

Resolver o problema com 
rapidez

Proporcionar 
reparação
Fazer o acompanhamento

Cumprir promessas

Indicadores de Qualidade
� Assertividade de previsão de alta

� Tempo de liberação de leito UTI

� Transferência por falta de vaga

� Giro do leito e intervalo de substituição

� Leitos preparados atendendo aos padrões

� Tempo de liberação do apto

� Tempo de limpeza

� Pesquisa de satisfação



Serviços diferenciados
Cliente Interno Cliente Externo

� Aniversariantes do mês

� Festa de final de ano

� Bloco de Carnaval

� Brindes (aniversário, dias das 
mães, Páscoa, dia os pais, natal, 
etc.)

� Área de bem estar (conforto)

� Desconto em parques de 
diversão, academia..

� Biblioteca
� Business Center
� Cyber Café
� Exposição de arte
� Brinquedoteca
� Música dos corredores
� Sala de eventos
� Cabeleireiro
� Loja de conveniência
� Banco
� Terapia do Riso
� Brindes
� Mensagens positivas

Por quê implantar hotelaria hospitalar?

� Humaniza ambientes e pessoas

� Novo relacionamento cliente x 
hospital

� Diferencial competitivo

� Oportunidade de crescimento

� Exigência do mercado



Gestão de hotelaria
A gestão de hotelaria bem sucedida está alicerçada no trabalho de 

pessoas

Empregados que se sentem valorizados querem ver seus clientes 
felizes

Gestão de hotelaria

As pessoas são o diferencial de qualquer organização

Os que produzem devem saber o quê e por quê fazem

Devem sentir-se um pouco donos, responsáveis e culpados 
por tudo que acontece na organização

Só assim, ela poderá ser mais competitiva num ambiente 
também, altamente competitivo



É uma unidade funcional de apoio logístico 

destinada ao atendimento dos clientes internos 

e/ou externos do hospital, cujas  finalidade são: 

coleta, separação, processamento, confecção, 

reparo, reforma, fornecimento e distribuição 

hospitalar em condições de uso, higiene, 

quantidade, qualidade e conservação. (Lisboa, 

2000)



Difere das lavanderias comerciais pela 

obrigatoriedade da barreira de contaminação 

que separa a área limpa da área contaminada 

ou suja.

Insere-se, atualmente, na estrutura 

organizacional do Serviço de Hotelaria 

Hospitalar existente em algumas instituições.

Área Suja Área Limpa



â Horários pré-determinados
â Uso de EPI
â Retirar objetos estranhos
â Atenção com as roupas molhadas ou com 
maior sujidade

Usar sacos plástico ou de tecido (os sacos 
plásticos deverão ser de cor diferente da usada 
para lixo hospitalar).

âhorizontal, feito em carrinhos, por meio do          

uso de elevadores ou rampas e corredores.

âmonta cargas e tubo de queda (exclusivos 

para recolhimento       de roupa).

âveículos para transporte de roupa para 

lavanderias externas.



Pode ser realizada em duas etapas:
â Roupa dentro da embalagem - tem a finalidade  
de fornecer dados para as unidades, serviços, 
centros ou clientes e o controle de custos.
â Após separação e classificação - tem a 
finalidade de definir a carga correta que cada 
máquina comporta e de acordo com o programa 
de fórmulas de lavagem.

•Risco de lesão com perfurocortante

•Lavagem das mãos

•Imunização contra Hepatite B e Tétano

•Banho de chuveiro com troca de roupa antes 

de sair da área suja.



Uso de EPI: 

âmacacão de mangas compridas

âavental impermeável

â gorro, máscara, luvas de borracha

â botas de borracha

â óculos de proteção, etc...

•Agrupar as roupas que podem ser lavadas em 
conjunto.
•Agrupar as roupas que terão o mesmo 
acabamento.
•Retirar objetos estranhos.
•Fazer lotes de acordo com a capacidade da 
lavadora e classificação das roupas (grau de 
sujidade, coloração , tipo de fibra têxtil, tecido, 
formato, tamanho e ou tipo de peça).



Interferências no processo de lavagem da 

roupa

•mecânica

•temperatura da solução de lavagem

•tempo

•nível de água

Fases do Processo de Lavagem:
âUmectação
âPré-lavagem
âLavagem
âAlvejamento
âNeutralização e Acidulação 
âAmaciamento
âEnxágüe



Ex. roupa de Sujidade Leve

Lavagem

Alvejamento / desinfecção

1º enxágüe

2º enxágüe

Acidulação

Amaciamento / desinfecção

Ex. Roupa de Sujidade Pesada

Umectação

1º enxágüe

2º enxágüe

pré-lavagem

lavagem



Roupa de sujidade Pesada (cont.)

alvejamento / desinfecção

1º enxágüe

2º enxágüe

acidulação

amaciamento / desinfecção

•Molhar os tecidos

•Diminuir a resistência natural que existe na 

superfície da água e entre ela e os tecidos

•Diminuir o número de enxágües iniciais

•Preparar a roupa para as operações  

subseqüentes



•Facilitar a entrada da solução de lavagem 

no tecido e a remoção de sujidades como 

sangue e albuminas

*Encher a máquina de água até atingir o  

nível alto.

•Emulsionar as gorduras ácidas

•Dilatar as fibras dos tecidos

•Diminuir o uso de produtos 

*Encher a máquina de água até atingir o 

nível baixo



•Remover o restante da sujidade após a pré-lavagem

•Realizar Termo-desinfecção

•Alvejar 

•Definir a qualidade final da lavagem 

*Usar água quente no nível baixo da máquina

•Realizar termo-desinfecção
•Remover manchas sensíveis à oxidação através do 
uso de alvejantes químicos ou branqueadores 
ópticos.
•A temperatura da água vai depender o produto 
usado
•O alvejamento é uma operação complementar da 
lavagem e não um substituto 
*encher a máquina de água até atingir o nível 
baixo.
.



•Diminuir o pH

•Neutralizar os resíduos alcalinos da roupa 

•Diminuir o número de enxágües

•Eliminar o cloro residual dos alvejantes 

•Evitar o amarelamento da roupa durante a secagem 

e calandragem

•Favorecer o amaciamento das fibras do tecido 

•Reduzir os danos químicos por alvejantes

•Favorecer o poder de desinfecção

•Propiciar economia de água, tempo e energia 



•Reduz o atrito da fibra do tecido na máquina

•Facilitar a passadoria

•Evitar o enrugamento do tecido na calandra

•Reavivar as cores do tecido

•Melhorar o acabamento

•Evitar desgaste mecânico precoce da roupa 

Iniciais: usados para roupas com sujidade 

pesada principalmente, sangue e fezes.

Intermediários: eliminam sujidade e produtos 

em suspensão na solução de lavagem.



Reduz a água da roupa
Atenção quanto aos riscos 
ocupacionais.



Seca e passa ao mesmo 
tempo as peças de roupas 
lisas, lençóis, colchas lisas, 
uniformes, camisolas, roupas 
de linhas retas, sem botões 
ou elástico.
Nessa fase também é
realizada a classificação da 
roupa.

Roupas que não precisam 
ser passadas (uniformes de 
centro cirúrgico, toalhas, 
pro-pés, máscaras, 
cobertores, tecido felpudo, 
roupas que vão sofrer 
processo de esterilização.



Roupas que não são  

colocadas na 

calandra ou que 

tenham detalhes 

como pregueados e 

vincos.

Usada eventualmente 

ou para melhorar o 

acabamento da roupa 

pessoal



•Centraliza o movimento de toda a roupa do 

Serviço de Saúde.

•É o local onde se faz a estocagem (repouso) da 

roupa, distribuição e costura, incluindo 

conserto, baixa e reaproveitamento 

•Embalagem

Acontece em resposta  a uma ausência de 

mecanismo de controle da administração do 

serviço de saúde.

Desvios: necrotério, remoção, furtos, danos 

provocados por funcionários e desgaste 

natural.



Alternativas:

• Controle através de check-out

•Compromisso  e colaboração da enfermagem

•Treinamento e Conscientização

• Rouparia central com um responsável pelo 

controle d distribuição

• Uso de código de barras nas roupas.

•Usar aspirador de pó para auxiliar na 

remoção das felpas que são liberadas nesta 

área, principalmente nos tubos de exaustão 

das secadoras.
•Manter sempre livre de pó as superfícies 
planas, os carros, mesas e demais 
equipamentos. 



•Limpeza diária ou quando necessária do pisos, 

carros, mesas e superfícies planas dos 

equipamentos . Usar água e sabão

• Limpeza terminal dos mesmos, semanalmente

Limpeza dos equipamentos de acordo com 

orientação do fabricante

•Manter limpa e seca a área próxima à centrífuga

• É considerada Área Crítica

•Desinfecção ou descontaminação localizada nas 

superfícies com presença de matéria orgânica 

seguida de limpeza com água e sabão.

•Limpeza terminal diária após o término do 

processo de lavagem da  roupa e ao final das 

atividades ou de cada turno. 



Paredes e pisos são lavados com água e sabão e 

realizado a desinfecção do piso com compostos 

clorados, friccionando-o com esponja, vassoura, 

escova ou mops.

•Os carros, balanças e mobiliários deverão sofrer 
limpeza com água e sabão e desinfecção com 
produto  apropriado  para  cada  tipo  de  
material ( Álcool a 70%).
•Lavar a lavadora, externamente com água e 
sabão  e friccionar álcool a 70%. Nas lavadoras 
com acabamento em inox passar vaselina líquida 
externamente.



•Os chutes deverão sofrer processo de lavagem 
e desinfecção, assim como a área que dá acesso 
aos mesmos.
•As pás dos exaustores deverão ser lavadas com 
água e sabão, periodicamente, conforme rotina 
escrita 

•Lavar os filtros com água e sabão, ou de 

acordo com a orientação do fabricante, devendo 

ser trocados quando houver rompimento da 

integridade.

•Quando houver saída de ar dutada, essa 

também deverá ser limpa periodicamente, 

conforme rotina estabelecida pela instituição.



• Cumprimento das Normas para Projetos Físicos de 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

• Determinação de fluxos corretos e adequados a cada 

hospital, sem cruzamento de tráfego limpo/sujo

• Instalação de equipamentos adequados e que atendam 

às necessidades

• Estabelecimento de técnicas de processamento que 

combatam a infecção hospitalar, com a sua respectiva 

manutenção. 

•Exaustão e ventilação adequadas às diferenças de 

pressão entre as áreas, com a garantia de troca mínima 

do ar

• Iluminação de acordo com as normas

• Respeito aos princípios ergonômicos.



Fatores   importantes
•Transporte de roupa
• Ruídos e vibrações
• Odores e poeira
• Calor
• Risco de contaminação
• Possibilidade de expansão
• Direção dos ventos
• Orientação solar

• Peso da roupa a ser processada

•Tipo de Tecido

•Tipo de Equipamento

•Tipo de Instalações

• Tipo de Hospital

• Fluxo da Roupa



•Técnica de Processamento

• Jornada de Trabalho

• Qualificação de Pessoal

• Distribuição de Equipamento

• Condições Climáticas

• Necessita de tratamento acústico, se possível, a fim 

de diminuir o ruído das máquinas.

• O piso deve ser liso, resistente à água e isento de 

desenhos e ranhuras que dificultam a limpeza.



• As portas internas devem ser revestidas de material 
ou tintas laváveis e dispor de visores.

• As tinta devem ser resistentes à lavagem e ao uso de 

desinfetantes (base de epoxi, PVC, poliuretano, etc).

•Necessita de tratamento acústico, se possível, a fim de 
diminuir o ruído das máquinas.

• Utilização dos equipamentos de proteção individual 

(EPI)

• Lavagem das Mãos

• Programas de vacinação

•Controle de acidentes com material perfurocortante



• Infecções Hospitalares: aspectos legais

• Prevenção na Lavanderia

• Descrição de Cargos e Funções

• Recrutamento e Seleção 

• Treinamento e Desenvolvimento

• Condições Ambientais

• Biológicas: expõem o indivíduo a doenças 
transmissíveis agudas e crônicas, parasitoses, reações 
tóxicas e alérgicas
• Físicas: correspondem às variações atmosféricas 
como calor, frio e pressão, ruído e vibrações, 
iluminação, umidade, vapores, choques, etc.
• Químicas: compostos que causam prejuízo à saúde do 
trabalhador, como alvejantes, desinfetantes, inseticidas, 
limpadores especiais, medicamentos, solventes, 
detergentes, sabões desincrostantes, gases, poeiras e 
vapores.



•Fisiológicas: referem-se à manipulação de peso 

excessivo como saco de hamper, movimentação de 

carros de coleta e entrega.

MT : 60 Kg = peso máximo que um funcionário pode 

remover.

•Psíquicas: enquandram-se no estudo, em razão de 

tarefas cansativas, pesadas, repetitivas e monótonas.

• Portaria 2616 de 12.05.98
Normas  para a prevenção e o controle  das Infecções 
Hospitalares

• Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002
Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde

• NR - 5
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
•NR - 6
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)



•NR - 7

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

•NR - 9

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

NR - 10

Instalação e Serviços em Eletricidade

NR -13

Caldeiras e Recipientes sob Pressão

•NR - 17
Ergonomia

•NR - 23

Proteção Contra Incêndios

NR - 24

Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

NR -26

Sinalização de Segurança



•Resolução CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993

Dispõe sobre normas mínimas para tratamento de resíduos 

sólidos

• NBR  12807/93 - Resíduos de Serviços de Saúde.

• NBR 12808/93 - Resíduos de Serviços de Saúde

• NBR 12809/93 - Manuseio de Resíduos de Serviços de 

Saúde

• NBR 12810/93 - Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde.
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INTRODUÇÃO

� As técnicas de  limpeza e desinfecção são medidas importantes de 
prevenção de infecções na área de saúde. A utilização correta destas 
técnicas depende, no entanto, do conhecimento dos profissionais  dos 
procedimentos adequados. 

� O serviço de limpeza tem por finalidade preparar o ambiente de saúde 
para suas atividades, mantê-lo em  ordem  e conservar equipamentos 
e instalações. 

� O s setores de saúde, em geral, são divididos em três áreas, cada uma 
com características distintas sendo, portanto, necessário defini-las 
para a seleção do tipo de limpeza e material adequados para cada 
uma. 
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REGRAS BÁSICAS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1. Usar EPI. 

2. Iniciar a limpeza da área menos contaminada para a mais contaminada. 

3. Proceder varredura úmida. 

4. Corredores: dividir corredor ao meio, deixando um lado livre para o trânsito de pessoal enquanto procede a 
limpeza do outro. 

5. Usar a técnica de dois ou três baldes: 

Área crítica, usar três baldes: 

· Um com água pura 

· Um com água e sabão 

· Um com solução 

Área semi-crítica e não crítica, usar dois baldes: 

.        um com água pura e outro com água e sabão. 

6. Limpar em único sentido, de cima para baixo e em linhas paralelas, nunca em movimentos de vai e vem. 

7. No banheiro, lavar por último o vaso sanitário, onde será desprezada toda água suja (contaminada). 

8. Todo material usado para limpeza (balde, panos, vassouras etc.) deverá ser limpo e guardado em local 
apropriado. 

9. Iniciar a limpeza pelo teto, depois as paredes, e por último, o piso. 

10. Áreas críticas devem ser limpas no mínimo duas vezes ao dia, e sempre que necessário. 

11. Áreas semi críticas devem ser limpas no mínimo uma vez ao dia, e sempre quando for necessário. 

12. Usar desinfetante após a limpeza sempre que houver possibilidade de contaminação com matéria orgânica.   
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PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A LIMPEZA

� De cima para baixo;

� Da esquerda para a direita;

� Do mais distante para o mais próximo;

� De dentro para fora;

� De trás para frente.
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CONCEITOS
1 – LIMPEZA

Processo mecânico de remoção de sujidade, mediante o uso da água, sabão e detergente neutro ou detergente 
enzimático para manter em estado de asseio os artigos e superfícies. A  limpeza constitui  o primeiro passo nos 
procedimentos técnicos de desinfecção .

2 – DESCONTAMINAÇÃO
É o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies  tornando-os aptos para 

o manuseio seguro. 

3 – DESINFECÇÃO
Destruição de microorganismos, exceto os esporulados, pela aplicação de meios físicos ou químicos, em artigos ou 
superfícies.

4 – ESTERILIZAÇÃO
É o processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, a tal ponto que não seja mais 

possível detectá-los através de testes microbiológicos padrão.

5 – ARTIGOS : Utensílios utilizados pelo paciente e pelos profissionais de saúde em seu tratamento: seringas, 
equipos

6 – SUPERFÍCIES: Compreende mobiliários, pisos, paredes, portas, tetos, janelas, equipamentos e demais 
instalações.

7-DESINFECÇÃO CONCORRENTE: É a desinfecção feita nas dependências ,enquanto ocupadas por paciente e ao 
término de procedimentos contaminados por matéria orgânica (sangue, secreções, excrementos).

8- DESINFECÇÃO TERMINAL: É a desinfecção feita ao final da jornada de trabalhos.
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Classificação das superfícies segundo o risco

ÁREAS CRÍTICAS: 

Local que oferece maior risco de transmissão de infecção, seja pela baixa resistência do paciente ou pelas 
atividades desenvolvidas. Ex: Consultórios odontológicos, CME.

ÁREAS SEMI – CRÍTICAS: 

Local de menor risco de transmissão de infecção. Ex: consultórios médicos , sala de fisioterapia, 
enfermaria, banheiro.

ÁREAS NÃO CRÍTICAS: 

Dependências que não apresentam risco de transmissão de infecção. São todas as áreas não ocupadas por 
pacientes, ou cujo acesso lhes seja vedado.  Ex: copa,  recepção, salas  de chefia, corredores, almoxarifado 

Observações: As áreas críticas e semi - críticas requerem limpeza e desinfecção diárias e as áreas não 
críticas apenas limpeza.

8/22/2014 100

PASSOS DO PROCESSAMENTO DE SUPERFÍCIES

ou

Superfícies com presença de 
matéria orgânica

Desinfecção Descontaminação

Aplicar o produto

Após o tempo de ação, retirar o 
produto/resíduo com pano ou 

papel

Retirar matéria orgânica com pano 
ou papel

Aplicar o desinfetante

Após o tempo de ação, remover o 
desinfetante da área

Limpar com água e sabão o 
restante da área

Secar as superfícies
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NOTAS

� As superfícies fixas ( pisos, paredes, tetos, portas, mobiliários, equipamentos e demais instalações) 
não representam risco significativo de transmissão de infecção na área hospitalar.

� Sabe-se que as infecções devem-se, primordialmente, aos fatores inerentes ao próprio paciente 
(idade, condições clínicas e Nutricionais, patologia de base, etc.) e, majoritariamente, às agressões 
de diagnóstico e terapêutica realizadas.

� É desnecessária a desinfecção de paredes, corredores, pisos, tetos, janelas, portas, a menos que haja 
respingo ou deposição de matéria orgânica, quando é recomendada a desinfecção localizada. 
Existem locais e mobiliários que podem constituir risco de contaminação para pacientes e pessoal 
hospitalar, pela presença de descarga de excreta, secreção ou exsudação de material orgânico. Estes 
locais necessitam de descontaminação antes ou concomitante à limpeza.

� As superfícies que estiverem com presença de matéria orgânica em áreas críticas, semi-críticas e 
não-críticas deverão sofrer processo de desinfecção ou descontaminação localizada e, 
posteriormente, deve-se realizar a limpeza com água e sabão em toda a superfície,com ou sem 
auxílio de máquinas. Nestes procedimentos usar os EPIs necessários.
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PADRONIZAÇÃO DOS PRODUTOS

� As soluções  utilizadas em serviços de saúde observarão o disposto na Portaria n.º 2616, de 12/05/98, do 
Ministério da Saúde; Manual de Procedimento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do 
Ministério da Saúde 1994 e  Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde1985.

1. Álcool 70%

Ação: bactericida por fricção

Artigos e superfícies que podem ser submetidos: divisórias, mesas, cadeiras,  papeleiras, saboneteiras, 
armários, equipamentos metálicos, camas, colchões, telefone, etc.

2. Hipoclorito de sódio a 1%

Desinfecção de nível médio de artigos e superfícies e descontaminação de superfícies.

As soluções devem ser estocadas em lugares fechados e escuros (frascos opacos);  Não utilizar em metais 
e mármore, pela ação corrosiva.

3. Água e sabão
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ROTINA TÉCNICA PARA LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE:
orientações gerais para o trabalho

1- Lavar as mãos com água e sabão líquido ou sabão em barra e aplicar álcool glicerinado a 70% friccionando por 
30 segundos:

. Antes de iniciar as tarefas de limpeza;

. Ao constatar sujidade;

. Antes e após uso de toalete;

. Após tossir, espirrar ou assoar o nariz;

. Antes de se alimentar;

. Após término das atividades.
2- Não comer ou fumar quando executar tarefas de limpeza;
3- Evitar o uso de bijouterias, jóias e relógios durante a execução do trabalho.
4- Usar uniforme durante o trabalho e o equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com as 

circunstâncias de risco.
5- Preparar previamente todo o material necessário ao procedimento de limpeza e desinfecção a ser executado.
6- Remover o lixo do recinto  para os locais devidos, antes de iniciar a limpeza.
7- Não agitar peças de roupas, sacos de lixo, ou qualquer material contaminado, não espanar e não fazer 

varredura a seco nas áreas internas da Central de Material Esterilizado e demais setores  de Saúde.
8 - Iniciar pelo mobiliário e/ ou paredes e terminar pelo piso.
9- Limpar com movimentos amplos, do lugar mais alto para o mais baixo e da parte mais distante para a mais 

próxima.
10 - Começar a limpeza sempre do fundo dos recintos, salas e corredores e prosseguir em direção à saída.
11 - Limpar primeiro uma metade do recinto e depois a outra metade, deixando espaço livre para passagem de 

pessoas, remoção de equipamentos e mobiliários.
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MATERIAIS UTILIZADOS NA 
LIMPEZA
� Baldes (de cores diferentes);
� Carro: para transporte e guarda do material de limpeza;
� Desentupidor de pia e ralos;
� Escadas: diversos tamanhos;
� Enceradeiras;
� Latões de lixo (15, 35 e 100 litros);
� Mops;
� Palha de aço;
� Panos para limpeza (de mesa, pia, etc.);
� Pá de lixo (cabo longo e curto);
� Rodos de borracha (diversos tamanhos);
� Saco de plástico (cor branco leitoso resistente, para acondicionar lixo 

biológico, de 15, 35 e 100 litros e saco preto, para o lixo administrativo);
� Suporte (para pendurar vassouras, rodos, etc.);
� Vassourinha (de piaçava para banheiros);
� Vassoura de piaçava (diversos tamanhos);
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MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
MATERIAIS UTILIDADE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

PANO DE CHÃO Utilizado para varrer, lavar e secar pisos. Deve ser de tecido 
forte, branco, embanhado e de tamanho suficiente para 
envolver o rodo ou vassoura.

- Lavar com água e sabão;
- Fazer desinfecção com hipoclorito de    
sódio a 1%, por 30 minutos
-Enxaguar 
- colocar para secar

PANO PARA 
LIMPEZA

Tecido macio embanhado, usado para remover poeira; pode 
ser umedecido em água, solução desinfetante ou álcool a 
70%.

idem

VASSOURA DE 
FIO SINTÉTICO

Usada juntamente com o pano de chão.
Limpeza e conservação

- Lavar com água e sabão;
- Colocar para secar pendurada pelo 
cabo.

VASSOURA DE 
VASO SANITÁRIO

Utilizada para limpeza da parte interna do vaso sanitário.
Limpeza e conservação

Lavar com água e sabão;
- Fazer desinfecção com hipoclorito de 
sódio a 1% por 30 minutos;
- Lavar novamente;
- Colocar para secar pendurada pelo 
cabo.

ESPONJAS DE 
AÇO

Usada para limpeza de superfícies com manchas ou 
resíduos.

Descartável

ESPONJA 
SINTÉTICA

Usada na limpeza de superfícies que sofrem danos com 
esponjas de aço.

ESCADAS Devem ser antiderrapantes com degraus emborrachados. - lavar com água e sabão;
- Secar com pano limpo.
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MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA
MATERIAIS UTILIDADE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

BALDES Devem ser de plástico rígido; geralmente são 
estabelecidas duas cores: uma para água e 
outra para solução  detergente.

- Lavar com água e sabão;
- Colocar emborcados para secar.

PÁS DE LIXO São de metal ou plástico com cabo longo de 
plástico ou madeira, usados para recolher 
pequenas porções     de lixo e pó.

- Lavar com água e sabão;
- Esfregar com esponja de aço;
- Guardar pendurada pelo cabo.

RODO Utilizado para a remoção de água e limpeza 
de piso com pano.

- Lavar com água e sabão;
- Fazer desinfecção com hipoclorito a 1%;
- Enxaguar e colocar para secar 
pendurado pelo cabo.

DESENTUPIDOR DE VASOS E 
PIAS

É constituído de material emborrachado com 
cabo de madeira ou plástico.

Idem

ESCOVA MANUAL DE FIOS 
SINTÉTICOS

Usada para lavar superfícies com 
reentrâncias.

- Lavar com água e sabão;
- Fazer desinfecção com solução de 
hipoclorito de sódio 1% por 30min.,
sempre que necessário;
- Enxaguar.

ARAME Utilizado para retirar detritos no ralo e 
pequenos entupimentos, 

Desprezar em recipiente rígido após o 
uso.

LUVAS DE AUTO PROTEÇÃO Utilizada para contato com sangue ou 
líquidos corporais (material biológico)

- Lavar com água e sabão;
- Fazer desinfecção com solução de 
hipoclorito a 1% por 30 minutos;
-Enxaguar e secar;
- Guardar em local próprio.
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Epis
Protege a roupa e a região abdominal Protege a roupa e a região abdominal Protege a roupa e a região abdominal Protege a roupa e a região abdominal 
contra contra contra contra umidade (dependendo da 
atividade pode ser liberado). Usar em 
áreas críticas, limpeza de banheiros, 
coleta de resíduos, cozinha, etc.

Indicada para Indicada para Indicada para Indicada para áááárea de isolamento, rea de isolamento, rea de isolamento, rea de isolamento, 
recolhimento recolhimento recolhimento recolhimento de resíduo, diluição de 
produtos, vidrarias de laboratório, 
etc. OBS.: A mOBS.: A mOBS.: A mOBS.: A mááááscara não deve ser scara não deve ser scara não deve ser scara não deve ser 
tocada com as mãos enluvadas.tocada com as mãos enluvadas.tocada com as mãos enluvadas.tocada com as mãos enluvadas.

Protege contra respingos de Protege contra respingos de Protege contra respingos de Protege contra respingos de 
sangue e secresangue e secresangue e secresangue e secreçççções e diluiões e diluiões e diluiões e diluiçççção de ão de ão de ão de 
produtosprodutosprodutosprodutos. Usar em vidrarias de 
laboratório, limpeza de parte alta, 
remoção de matéria orgânica em 
grande quantidade.

Indicada para as atividades de Indicada para as atividades de Indicada para as atividades de Indicada para as atividades de 
lavagem em geral.lavagem em geral.lavagem em geral.lavagem em geral.

usada nas superfusada nas superfusada nas superfusada nas superfíííícies onde a cies onde a cies onde a cies onde a 
sujidade sujidade sujidade sujidade éééé maior (Ex: maior (Ex: maior (Ex: maior (Ex: lixeiras, pisos, 
banheiro, rodízios de mobiliários,    
janelas, tubulações na parte alta, 
etc.).

usada em mobiliusada em mobiliusada em mobiliusada em mobiliáááários (Ex: cama do rios (Ex: cama do rios (Ex: cama do rios (Ex: cama do 
paciente, paciente, paciente, paciente, mesa, cadeiras, paredes, 
portas e portais, pias, etc).

É obrigatório o uso de uniforme completo (CALÇA, BLUSA E SAPATO FECHADO) 
e EPIs quando necessário.
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VARREDURA ÚMIDA

OBJETIV
O

EXECUÇÃO MATERIAL 
NECESSÁRIO 

FREQ.

Visa 
remover a 
sujidade 
do chão, 
devendo 
ser feita 
com pano 
limpo 
umedecido 
em água e 
sabão, a 
fim de 
evitar 
suspensão 
de 
partículas 
de poeira e 
dispersão 
de 
microrgani
s-mos.

1- Colocar o EPI: luvas, bota, touca
2- Preparar o ambiente para limpeza e reunir mobiliário leve 
para deixar a área livre;
3- Encher os baldes até a metade, um com água limpa e o 
outro com água e detergente líquido.
4- Imergir o pano no balde com solução detergente, retirar o 
excesso e enrolar na vassoura ou rodo.
5- Passar o pano no piso, sem retirar o pano do chão, 
iniciando do fundo da sala e se dirigindo para a porta, de 
forma que todas as áreas do piso sejam limpas.
6- Recolher a sujidade e jogar no lixo.
7- Imergir outro pano no balde de água limpa, torcer e enrolar 
na vassoura.
8- Retirar o sabão do piso, iniciando do fundo da sala e se 
dirigindo para a porta.
9- Secar o piso usando o pano bem torcido.
10- Limpar os rodapés.
11 - Recolocar o mobiliário no local original.
12- Limpar o material de trabalho e guardar em local 
apropriado.

. 2 baldes; 

. Vassoura e rodo; 

. 2 panos limpos;    

. água e deterg. 
líquido; 

Diariament
e
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VARREDURA ÚMIDA
� Tem o objetivo de remover o pó e possíveis detritos soltos no chão, fazendo uso de pano úmido e 

rodo e com o auxílio da pá. Jamais levando o resíduo até a porta de entrada.

Aqueles detritos que apresentarem presença de matéria orgânica, usa-se apenas o 
rodo e a pá.                                         

VARREDURA 
ÚMIDA

Balde azul
Balde 

vermelho

ÁGUA ÁGUA

A varredura seca 
com
vassoura é proibida, 
por  levantar poeira 
e 
bactérias 
depositadas
no piso.
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Ensaboar

Tem a finalidade de remover toda a sujeira

Ensaboar

Balde vermelhoBalde azul

ÁguaDetergente

Friccionar bem 
a superfície
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ENXAGUAR E SECAR

Tem a finalidade de remover o detergente

Enxaguar

Àgua

Balde azul Balde vermelho

Àgua
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LIMPEZA DE PISOS
OBJETIVO EXECUÇÃO MATERIAL 

NECESSÁRIO 
FREQ.

Visa 
remover a 
sujidade 
mediante 
escovação.

1- Colocar EPI: luvas, botas, touca
2- Preparar o ambiente para a limpeza: Afastar os móveis da 
parede;
Reunir o mobiliário leve para desocupar a área.
3- Encher a metade dos baldes, um com água limpa e outro 
com água e detergente líquido;
4- Colocar um pano seco na entrada da sala;
5- Imergir outro pano no balde com solução detergente e, 
sem retirar o excesso, enrolar na vassoura ou rodo;
6- Passar o pano no piso, molhando toda a área a ser 
escovada;
7- Esfregar a vassoura no piso, começando dos cantos em 
direção à porta;
8- Retirar a água suja, com rodo, até o ralo de escoamento;
9- Repetir toda operação até que a área fique limpa;
10- Limpar os rodapés com escova manual, se necessário;
11- Enxaguar o piso até retirar todo o sabão, utilizando o 
pano embebido em água limpa e enrolando no rodo ou 
vassoura;
12- Secar o piso, utilizando um pano limpo enrolado na 
vassoura ou rodo;
13- Recolocar o mobiliário no local original;
14 - Limpar o material de trabalho e guardar no local 
apropriado

.2 baldes; 

.Vassoura e 
rodo; 
.Panos limpos; 
.Escova manual; 
.Água e deterg. 
líquido; 

Quinz.
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LIMPEZA DE JANELAS E PORTAS

EXECUÇÃO MATERIAL 
NECESSÁRI

O 

FREQ
.

1- Colocar o EPI: touca, botas, luvas de auto proteção
2- Preparar o ambiente para a operação; afastar os móveis e os equipamentos das 
janelas e portas;
3- Forrar o piso com pano de chão, colocando-o debaixo da janela ou porta;
4- Encher metade de dois baldes, um com água e outro com água e detergente 
líquido;
5- Imergir o pano no balde com água limpa e torcer;
6- Remover a poeira passando o pano de cima para baixo e da esquerda para a 
direita;
7- Imergir o outro pano no balde com solução detergente; retirar o excesso e 
passar no vidro, moldura da janela ou porta, soleira da janela e maçanetas;
8- Imergir o outro pano de limpeza no balde com água limpa;
9- Passar o pano em toda a extensão da janela ou porta para remover a solução 
detergente;
10- Secar a janela ou porta, com pano de limpeza seco;
11- Retirar o pano de chão colocado debaixo da janela ou porta;
12- Recolocar o mobiliário e equipamento no local original;
13- Limpar o material de trabalho e guardar em local apropriado.

.escada; 

.2 baldes; 

.Água; 

.Detergente 
líquido; 
.Esponja de 
aço  fina; 
.Panos de 
limpeza; 
.Espátula; 
.Panos de 
chão; 
.Cinto de 
segurança; 

Quinz.
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LIMPEZA DO MOBILIÁRIO, BANCADAS E EQUIPAMENTOS

OBJETIVO EXECUÇÃO MATERIAL 
NECESSÁRIO

FREQ.

Consiste em 
retirar a 
poeira, lavar, 
retirar 
manchas, 
polir e 
escovar 
bancadas, 
móveis e 
equipamentos
.

1- Colocar o EPI: touca, botas, luvas de auto proteção
2- Encher metade dos baldes, um com água limpa e outro 
com água e detergente líquido;
3- Retirar os objetos de cima e, se possível, do interior do 
móvel ou equipamento a ser limpo;
4- Retirar a poeira do móvel ou equipamento com o pano 
úmido dobrado, para obter várias superfícies de limpeza;
5- Imergir o outro pano na solução detergente e retirar o 
excesso;
6- Limpar o móvel ou equipamento, esfregando o pano 
dobrado com solução detergente; se necessário usar a 
escova;
7- Retirar toda a solução detergente com pano umedecido 
em água limpa;
8- Enxugar o móvel ou equipamento;
9- Limpar o material de trabalho e guardar em local 
apropriado.

.Panos de 
limpeza
.2 baldes
.Àgua
.Detergente 
líquido
.Escova

Diariame
nte e 
sempre 
que 
necessário
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LIMPEZA DE TETOS E PAREDES
OBJETIVO EXECUÇÃO MATERIAL 

NECESSÁRIO
FREQ.

Consiste em 
retirar a 
poeira e 
substâncias 
aderidas ao 
teto, paredes,
luminárias e 
interruptores.

2- Colocar o EPI: touca, botas, luvas de auto proteção
3- Preparar o local para limpeza;
Afastar os móveis e equipamentos das paredes
Forrar os móveis e os equipamentos
4- Encher metade dos baldes, um com água limpa e outro com água e detergente 
líquido;
5- Imergir um pano no balde com água limpa, retirar o excesso de água, enrolar na 
vassoura ou rodo;
6- Retirar o pó do teto e paredes, com o pano úmido fazendo movimentos em um 
único sentido;
7- Enxaguar delimitando pequenas áreas;
8- Imergir outro pano na solução detergente, torcer e enrolar o pano em uma
vassoura;
9- Esfregar o pano no teto, sempre num mesmo sentido, iniciando de um dos 
cantos;
10- Imergir o pano limpo na água limpa, torcer e enrolar na vassoura;
11- Retirar toda solução detergente do teto;
12- Imergir o pano na solução detergente, torcer e enrolar na vassoura;
13- Esfregar o pano na parede, sempre no mesmo sentido;
14- Enrolar na vassoura o pano com água limpa e retirar toda solução detergente da 
parede;
15- Verificar se o teto e as paredes estão bem limpos, se necessário repetir a
operação;
16- Retirar a forração dos móveis e equipamentos;
17- Recolocar o mobiliário e os equipamentos no local original;
18- Limpar o material de trabalho e guardar no local apropriado.

Observações:
Deve-se dividir o local para limpeza em pequenas áreas para que seja feito
o enxágüe antes de secar a solução detergente.
Paredes: iniciar na parte superior (próximo ao teto) até a metade da parede e deste 
ponto até a parte inferior (próximo ao piso).

. Escada

. 2 baldes

. Vassoura

. 3 panos de 
chão
. Esponja de 
aço fina
. Escova
. Espátula
.Àgua
. Deterg. 
líquido

Mensal
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LIMPEZA DE BANHEIROS
OBJETIVO EXECUÇÃO MATERI

AL
FREQ.

Consiste em 
remover a 
sujidade, 
substâncias 
aderidas, 
detritos do 
teto,
paredes, 
lavatórios, 
mictórios, 
instalações 
sanitárias e 
piso dos 
banheiros. 
Promove o 
controle de 
microrganis
mo evitando 
transmissão 
de doenças, 
controla 
odores, 
mantém 
uma boa 
aparência e 
garante o 
conforto dos 
usuários.

1. Colocar o EPI: luvas, avental, touca, botas
2- Recolher o lixo, limpar tetos, paredes, janelas e portas (conforme rotina);
3- Limpar pias:
3.a. Umedecer a esponja de aço e espalhar o sapóleo sobre ela;
3.b. Esfregar a esponja sintética com sapóleo na parte interna da pia;
3.c. Passar a esponja com detergente líquido na torneira;
3.d Retirar os detritos localizados no interior da válvula, usando um gancho de arame;
3.e. Esfregar a parte externa da pia, as torneiras e encanamentos sob a pia com pano 
umedecido em água e detergente líquido;
3.f. Enxaguar a parte interna e externa da pia com água limpa;
3.g. Secar a pia com um pano seco, polindo a torneira;
3.h. Limpar o material de trabalho e guardá-lo em local apropriado;
4- Limpar instalações sanitárias:                                                           
4.a. Colocar o EPI: botas, luvas, avental e touca
4.b. Encher metade dos baldes, um com água limpa e outro com água e detergente 
líquido;
4.c. Dar descarga no vaso sanitário e esfregar o tampo do vaso por cima e por baixo, com 
a escova sintética,usando solução detergente;
4.e. Espalhar sapóleo no pano embebido em solução detergente e esfregar o assento do 
vaso, por dentro e por fora com pano;
4.g. Esfregar a parte externa do vaso com pano embebido em solução detergente e 
sapóleo;
4.h. Enxaguar o tampo, o assento, a borda e a parte externa do vaso com água limpa;
4.i. Jogar solução detergente e sapóleo dentro do vaso, esfregando-o com vassoura de 
vaso, iniciando pela borda interna do vaso e terminando na saída de água;
4.j. Dar descarga no vaso sanitário continuando a esfregar a parte interna com vassoura 
de vaso, até a água ficar limpa;
4.k. Lavar a alavanca ou botão de descarga com pano umedecido em água e detergente;
4.l. Retirar o detergente com pano umedecido em água limpa;
4.m. Secar o tampo e o assento do vaso sanitário com pano limpo;
4.n. Secar a parte externa do vaso e a alavanca ou botão de descarga com pano limpo;
4.o. Limpar o material de trabalho e guardá-lo no local apropriado;
5- Lavar o piso (conforme rotina)

- Panos 
de 
limpeza
- Det .líq
- Sapóleo
- Esponja 
sintética
-Arame

-Panos de 
limpeza
-
Vassoura 
p/ vaso 
sanitário
- Escova 
sintética
-2 baldes
-Água
- Deterg. 
Líq
- Sapóleo
- Hipocl. 
de sódio 
1%

Diariame
nte e 
sempre 
que 
necessári
o
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BEBEDOURO
OBJETIVO EXECUÇÃO MATERIAL 

NECESSÁRIO 
FREQ.

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

1- Colocar o EPI: touca, luvas de auto proteção
2- Desligar o bebedouro da tomada;
3- Encher metade dos dois baldes, um com água 
e outro com água e detergente;
4- Imergir o pano de limpeza no balde com 
solução detergente e torcer;
5- Passar o pano no bebedouro, fazendo 
movimentos retos, sempre de cima para baixo;
6- Molhar a escova no balde com solução 
detergente;
7- Utilizar a escova para lavar ao redor do 
dispositivo de saída da água e o acionador de 
água;
8- Passar o outro pano com água limpa no 
bebedouro e remover toda a solução detergente;
9 - Friccionar álcool a 70% ao redor do 
dispositivo de saída de água , acionador de água 
e local de escoamento de água. Repetir o 
procedimento 3 vezes;
10- Ligar o bebedouro na tomada;
11- Limpar o material de trabalho e guardar em 
local adequado.

- 2 baldes
- 3 panos de limpeza
- Escova para reentrâncias
- Água
-Detergente líquido
- Álcool a 70%

Diariament
e e sempre 
que
necessário.
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Recolhimento do lixo

Observações:
- As lixeiras devem ser lavadas com água e sabão, semanalmente e sempre que necessário;
- Verificar as regras básicas de acondicionamento do lixo de acordo com o tipo de resíduos;
- Para o transporte do lixo é recomendado a utilização de carrinho fechado. Este carrinho deverá ser higienizado após 

sua utilização;

-

OBJETIVO EXECUÇÃO MATERIAL  NECESSÁRIO FREQ.

Consiste em recolher 
todos os resíduos de 
uma Unidade, 
acondicionando-os
de forma adequada e 
manuseando-os o 
mínimo possível.
É a operação que 
precede todas as rotinas 
técnicas de limpeza e 
desinfecção.
Deve ser iniciada, 
sempre, da área menos 
contaminada para a 
mais contaminada.

1 - Reunir o material 
para recolher o lixo
2- Colocar o EPI: botas, 
luvas, touca, máscara
3- Recolher o saco de 
lixo que se encontra na 
lixeira, amarrando bem 
as bordas;
4- Colocar um saco de 
lixo novo na lixeira, 
fixando-o firmemente 
nas bordas;
5- Transportar o lixo 
recolhido até o depósito 
para a remoção pela 
coleta externa.

. sacos de lixo de material plástico. 02 VEZES AO 
DIA E 
SEMPRE QUE 
NECESSÁRIO
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Regras básicas de acondicionamento do lixo

1.  Acondicionar os resíduos em sacos plásticos brancos leitosos especificados na NBR 9190, de forma que os 
mesmos preencham até 2/3 do volume da embalagem, possibilitando que esta seja amarrada acima do 
conteúdo, para evitar o transbordamento na hora da coleta;

2. Os  resíduos pérfuro - cortantes devem ser acondicionados em recipientes resistentes, reforçados 
impermeáveis e grandes o suficiente para receber o material de uso diário do local. Ao ser descartado, o 
recipiente deve estar devidamente fechado, envolvido em saco plástico branco leitoso, identificado: 
“material cortante”;

3.O lixo contaminado deve ser recolhido em saco de lixo duplo identificado “contaminado”;

4. Para facilitar a identificação e o manuseio do resíduo comum, deve-se adotar um padrão de cor (cor 
clara, exceto a branca leitosa), conforme norma técnica da S.L.U. e ABNT – NBR 9190;

5. As lixeiras devem necessariamente possuir tampa;

6. Os resíduos enquadrados na categoria especial não são coletados pela S.L.U.;

7. Em caso de contêineres, os mesmo devem estocar os resíduos corretamente acondicionados e oferecer 
condições adequadas para manuseio;

8. Os resíduos não devem ficar expostos na via pública e sim em contêineres e/ou recintos exclusivos.

9. Não desprezar o conteúdo de um saco de lixo em outro saco maior.

10. O carrinho que transporta o lixo não deve ser deixado nos corredores  e nem em outro local de acesso a
paciente, funcionários e ao público.
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ATUAÇÃO DO 
NUTRICIONISTA EM 

HOSPITAL .
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O Nutricionista é peça fundamental para o tratamento dos 
pacientes. Sua função é garantir a alimentação equilibrada e 
o aporte de nutrientes necessários ao bom estado 
nutricional, o que será de relevante importância para a sua  

evolução clinica e  recuperação.

Paciente 
desnutrido 

Alteração na 
cicatrização

Diminuição das 
funções dos órgãos 

Maior risco de 
infecções 

Agravamento do quadro  –
MORTE 
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Atuação na área clinica ( hospital ) :

- Avaliar o estado nutricional do cliente a partir de diagnóstico clínico, 
exames laboratoriais, anamnese alimentar e exames antropométricos;

- Estabelecer a dieta do cliente, fazendo as adequações necessárias;

- Solicitar exames complementares para acompanhamento da 
evolução nutricional do cliente, quando necessário;

- Recorrer a outros profissionais e/ou solicitar laudos técnicos 
especializados, quando necessário;

- Prescrever complementos nutricionais, quando necessário;
- Promover orientação e educação alimentar e nutricional para 

clientes e familiares;
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- Desenvolver manual de especificações de dietas;
- Elaborar previsão de consumo periódico de gêneros alimentícios e 
material de consumo;
- Orientar e supervisionar o preparo e confecção, rotulagem, estocagem, 
distribuição e administração de dietas;
- Integrar a equipe multidisciplinar, com participação plena na atenção 
prestada ao cliente;
- Desenvolver estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação;
- Colaborar na formação de profissionais na área da saúde, orientando 
estágios e participando de programas de treinamento;
- Efetuar controle periódico dos trabalhos executados;
- Planejar, implantar e coordenar a UAN, de acordo com as atribuições 
estabelecidas para a Área de Alimentação Coletiva.
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• Atuação  do profissional nutricionista na Santa Casa de 
Misericórdia de Fortaleza : 

Instituição Filantrópica

Nutricionista e Coordenadora do Serviço de Nutrição e 
Dietoterapia : Liana de Castro 

(Dietoterapia , produção, ambulatório , )

1500 refeições /dia 

(desjejum, colação, almoço , jantar e ceia )

O serviço de nutrição fornece refeições  para 
pacientes, acompanhantes e funcionários.



8/22/2014 127

Atividades em Dietoterapia :

→Avaliação nutricional de pacientes :     Avaliação dos sinais 
clínicos , história dietética(ingesta alimentar ) , dados 
antropométricos e bioquímicos .

→ Elaboração de planos alimentares individuais para 
pacientes com necessidades especiais de calorias e 
nutrientes .

→ Acompanhamento da execução dos mesmos pelas 
copeiras.

→Supervisão  na elaboração  das dietas enterais , transporte e 
administração das dietas integrais. 

→Acompanhamento nutricional dos pacientes que fazem uso 
de sonda enteral, em torno de 25 por  dia .Realizando visita 
ao leito  .E modificação da dieta caso seja necessário.

→Orientação Nutricional de pacientes de Alta 
Hospitalar,bem como orientação para  acompanhantes e 
cuidadores.
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Sala de 
Nutrição 

Paciente 
interno 

Sala de preparo 
de dietas 
enterais
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Atividades  na área de produção :

→Supervisão da produção de refeições .

→O serviço é composto por : 1 gerente de hotelaria,1 
nutricionista , 2 auxiliares  de Nutrição, 13 cozinheiras 
diurnas ,1 cozinheiro diarista,4 cozinheiras noturnas, 2 
copeiros Noturnos ,3 higienistas .

→Acompanhamento das tarefas de elaboração e distribuição 
de refeição pelas cozinheiras e copeiras , porcionamento .

→Elaboração de  escalas de  serviço,  férias, escalas  extras de 
substituição, ocorrências de funcionários – em consonância 
com o setor de Recursos humanos .

→Elaboração de cardápios para funcionários (56cardápios) e 
supervisão da confecção dos mesmos, requisitando ao 
almoxarifado de nutrição os gêneros necessários para sua 
execução.
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→Treinamento para os funcionários da produção sempre 
que necessário,manipulação correta e dicas de 

gastronomia.Encontros motivacionais mensais.

Quadro de colaboradores do Serviço 
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Treinamento para colaboradores 

Almoço de colaboradores 

Porcionamento
para paciente 
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Atividade em ambulatório : 

→Acompanhamento nutricional a pacientes com restrição 
dietética em qualquer situação clinica ( diabetes , 

hipertensão , doenças cardiovasculares etc.

→Elaboração de cardápios personalizados.

Outras atividades :

→Integrante do grupo de Humanização da Santa Casa e 
participante de todos os eventos promovidos.
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→Promoção de campanhas educativas para os funcionários:

(Campanha do desperdício de alimentos , dia saudável etc.)

→Organização de todos os eventos festivos ocorridos ao 
longo do  ano na instituição :dadas comemorativas, lanches 

para eventos

educativos e festividades em consonância com o setor de 

RH ou setor solicitante.
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EVENTOS 



8/22/2014 135

8/22/2014 136

• Palestras educativas para colaboradores da instituição :

• Elaboração de artigos para revista cientifica e palestra em 
jornada cientifica da instituição .
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Para atuar na área hospitalar o profissional deve ser 
polivalente, deve lembrar-se que o funcionamento do hospital 
é contínuo, onde tudo pode acontecer, pois trabalha-se com 
pessoas sadias e enfermas, que proporcionam uma grande 
riqueza de conhecimento que permite um crescimento 
pessoal e espiritual. Trabalhar no hospital é um desafio que 
faz de cada profissional parte indispensável para a missão de 
tratar, recuperar ou manter a saúde daqueles que o procuram, 
sejam pacientes SUS, Conveniados ou Particulares.
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Obrigado !!!

Wilton de Souza Pinto

Administração Hospitalar – FAP/RJ

MBA – Auditoria Sistemas de Saúde – FIC/CE

BSC SCORECARD em Saúde – FGV/RJ


