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 Limpeza concorrente: Trata-se da limpeza realizada diariamente nas dependências 

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

contaminação. A limpeza concorrente é úmida e menos completa quando comparada 

à limpeza terminal não envolvendo a utilização de máquinas para limpeza de piso (ou 

equipamento equivalente para limpeza pesada). 

 Quem: Profissional de higiene e limpeza hospitalar. 

 Quando: diariamente. Nas salas cirúrgicas, a limpeza concorrente será realizada 

imediatamente após cada cirurgia e sempre que necessário.  

 Onde: nas dependências do Hospital Veterinário da UFMG 

 Objetivo: prevenir o controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças 

transmissíveis de infecções em geral. 

 EPI’s  necessários de usar durante a limpeza: 

1) avental impermeável; 

2) 2 luvas grossas de PVC com cano médio (luvas de cores diferentes); 

3) Touca cirúrgica;  

4) máscaras com filtro e descartáveis; 

5)  botas de borracha cano médio; 

6)  Óculos / viseira de acrílico. 

 Material necessário:   

1) EPI’s; 

2)1 Desinfetante (álcool a 70%);  

3)03 panos limpos (com cores diferentes: um para limpar a parede e fácil de adaptar 

a um cabo; um para limpar os móveis e um para limpar espelhos e boxes);  

      4) MOP (com esfregão);  

      5)02 baldes sendo um contendo água e sabão líquido e outro com água limpa (baldes 

de cores diferentes);  

7) carrinho de serviço para transportar todos os itens mencionados 

 Técnica recomendada: 

 a) Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja.  



b) Utilizar movimento único de limpeza.  

c) Utilizar a técnica de dois baldes de cores diferentes caso utilize solução detergente e água 

limpa. 

 Frequência de limpeza concorrente por área 

 

OBSERVAÇÃO: No Bloco cirúrgico, a limpeza concorrente das salas cirúrgicas serão 
realizadas entre as cirurgias.  

 CLASIFICAÇÃO DAS ÁREAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFMG: 
 
 Áreas Críticas 

São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se 
realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes 
imunodeprimidos (ANIVSA, 2012). Os microrganismos presentes em sujidades nas 
superfícies desses locais podem ser disseminados entre pacientes.  São exemplos de áreas 
consideradas críticas: 

-Bloco cirúrgico 

-Unidade da Emergência 

-Central de material e esterilização 

-Área da lavanderia 

- Laboratório 

 Áreas Semicríticas 

Nas áreas semicríticas ainda existe um risco de transmissão de doenças através de 
sujidades e microrganismos, mas em escala menor do que nas áreas críticas. Ainda assim, 
é necessário tomar todos os cuidados necessários a fim de evitar qualquer tipo de 
contaminação. Os pacientes de áreas semicríticas normalmente não possuem doenças 
contagiosas, mas precisam de cuidados especiais para não se contaminarem. 

São exemplos de áreas consideradas semicríticas: 

- Canis 



-Farmácia 

-Clínica e área de assistência para os grandes animais 

- Área de diagnóstico por imagem 

- Banheiros 

 Áreas Não Críticas 

As áreas não críticas são aquelas não ocupadas por pacientes e que não apresentam riscos 
significantes de transmissão de doenças. São elas: 

- Administração 

- Almoxarifado 

- Áreas administrativas 

 - Secretaria 

Descrição do trabalho: 

ETAPA AÇÕES  

01 Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza e levá-lo até a área a ser 

limpa. 

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

fora. 

03 Colocar os EPI´s necessários para a realização da limpeza. 

04 Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no 

saco “hamper” do carrinho de limpeza. 

05 Desligar os equipamentos da corrente elétrica. 

06  Afastar sempre os móveis do local a ser limpo para não danificá-los e facilitar o 

trabalho. 

07 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. 

08  Iniciar a limpeza interna e externa do mobiliário da unidade, com solução 

detergente para remoção da sujidade, procedendo o enxágüe e após friccionar 

com álcool a 70%. 



09 Realizar a limpeza da unidade, incluindo as maçanetas das portas de entrada dos 

cômodos do hospital. Retirar as partículas maiores, como migalhas, papéis, 

cabelos etc. com o mop seco, nunca direcionando os resíduos para o banheiro. 

10 Mergulhar o mop úmido em um dos baldes (do sistema mop) contendo solução 

de água e detergente ou glucoprotamina ou biguanida. 

11 Retirar o mop da solução, colocando sua cabeleira em base própria para torção.  

12 Tracionar a alavanca com objetivo de retirar o excesso de água ou solução do 

mop sem contato manual. Nesse procedimento, o funcionário deve manter a 

coluna reta e os joelhos levemente fletidos; 

13 Retirar o mop da base de torção e iniciar a limpeza. 

14 Iniciar do fundo para porta de entrada, delimitando mentalmente a área que será 

limpa, passando o mop em movimento de “oito deitado” com movimentos firmes 

e contínuos. O funcionário deve manter a coluna reta durante o desenvolvimento 

de toda a técnica. 

15 Enxaguar o mop em um segundo balde (do sistema mop) contendo água limpa 

para enxágüe (sem detergente). 

16 Repetir a operação quantas vezes for necessário. A água do balde ou a solução 

devem ser trocadas sempre que houver necessidade. 

17 Repetir essas operações para o restante do piso.   

18 Recolher o material utilizado nos cômodos do hospital, deixando o ambiente em 

ordem. 

19 Encaminhar os panos e mop’s utilizados na limpeza de cada cômodo para 

Depósito de material de Limpeza (DML) correspondente e desprezar a água do 

balde. Nunca utilizar o banheiro do paciente usuário ou profissional para este fim. 

20 Lavar os recipientes para resíduos e retorná-los ao local de origem.;  

21 Repor os sacos de lixo 

22 Retirar as luvas e lavar as mãos; 

23 Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico).  

24 Realizar check-list no término da limpeza dos procedimentos relativos à limpeza 

concorrente do piso. 

25 Reabastecer carro funcional, se necessário. 

Observação:  Realizar a limpeza do banheiro (técnica abordada na limpeza terminal).  



 LIMPEZA TERMINAL DE BANHEIROS 

Realizar a lavagem do banheiro seguindo a ordem: limpeza do teto, paredes, pia (inclusive 
torneiras), box, vaso sanitário e, por fim, o piso. 
- PAREDES EXTERNAS AO BOX E PORTA 
Limpar com fibra própria para parede adaptado a um cabo, em sentido longitudinal, de cima 
para baixo. Deve-se evitar a utilização de produtos abrasivos nas paredes e porta, como por 
exemplo, sapólio, pois podem remover a pintura deixar ranhuras que servirão de 
reservatórios para microrganismos. 
- ACESSÓRIOS 
Parte externa do gabinete da pia e pia: 
· Produtos: solução de água e detergente ou glucoprotamina ou biguanida. 
· Materiais: 
   * parte interna e externa do gabinete: pano de limpeza manual;  
   * pia e torneira: fibra branca ou esponja de dupla face. 
Espelho: deve-se evitar que se jogue água no espelho, pois poderá danificá-lo em curto 
espaço de tempo. Uma alternativa seria utilizar limpa vidros ou utilizar um pano limpo 
levemente umedecido com álcool 70%, não deixar resíduos de sabão e proceder a 
suasecagem com papel toalha a fim de evitar manchas. 
- BOX E PAREDES INTERNAS DO BOX 
Limpar com fibra própria para paredes as paredes internas do Box, já para porta do Box, 
propriamente dito, deve-se avaliar o tipo de revestimento e verificar a possibilidade de 
utilização do mesmo tipo de fibra, caso risque, devem-se utilizar fibras menos abrasivas. 
- PISO DO BOX 
Limpar com fibra própria para piso (mais abrasiva). 
- VASO SANITARIO 
1º tampa e assento; 2º parte externa; 3º vaso sanitário 
- PRODUTO: algumas situações deverão ser avaliadas: 
- a utilização de solução detergente desinfetante para limpeza destes acessórios tem se 
tornado uma prática comum, visto que, em muitos casos e uma imposição do próprio cliente, 
o qual, por questões culturais, não se sente confortável utilizando um vaso sanitário que não 
tenha sido desinfetado anteriormente. 
- os compostos clorados proporcionam clareamento do interior do vaso sanitário. 
- outra situação que deve ser considerada é o tipo de assistência a que a instituição se 
dedica, por exemplo, em serviços de saúde dedicados a pacientes geriátricos, psiquiátricos 
e infantis, a prática da utilização de desinfetantes é mais intensa e justificada pela presença 
frequente de matéria orgânica. 
Materiais: 
*Tampa, assento e parte externa do vaso sanitário: fibra ou esponja dupla para limpeza e 

pano de limpeza manual para secagem. 

* Parte interna do vaso sanitário: fricção com escova, solução detergente ou desinfetante e 

posterior descarga (aproveitando para enxaguar a escova). A finalização da limpeza dos 

acessórios se dá com o enxágue e secagem com pano de limpeza manual, exceto parte do 

vaso. 

-PISO 
A limpeza do piso do banheiro, tanto do interior como do restante, deve ser feita com fibra. 
Finaliza-se a limpeza do banheiro com enxágue, secagem do piso e reposição dos materiais 
de consumo. 



Atenção: Deve-se adotar cores diferentes de fibras ou esponjas dupla face para diferentes 
superfícies, por exemplo, vaso sanitário e pia devem ser lavados por fibras ou esponjas 
distintas. 
Obs.: para limpeza concorrente, seguir a mesma técnica, exceto: 
· Limpeza da parte interna do gabinete e porta – limpar no final. 
· Limpeza das paredes extra Box - limpar no final. 

Atenção: Deve-se adotar cores diferentes de fibras ou esponjas dupla face para diferentes 
superfícies do banheiro, por exemplo, vaso sanitário e pia devem ser lavados por fibras ou 
esponjas distintas 
  

ATENÇÃO: Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar a varredura úmida, que 

pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos.  

 MODELO DO CHECK LIST PARA O PESSOAL DA HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR (ASSINAR 

E COLOCAR HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO)                                              DATA: 

__/__/__ 

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA CONCORRENTE DE ÁREA CRÍTICA POR TURNO 

ÁREA CRÍTICA MANHÃ TARDE NOITE 

BLOCO CIRÚRGICO 

(limpeza concorrente feita 

entre todas as cirurgias do 

turno) 

   

CME    

LAVANDERIA    

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA CONCORRENTE DE ÁREA SEMICRÍTICA POR TURNO 

ÁREA SEMI CRÍTICA MANHÃ TARDE 

CANIS   

BANHEIROS   

FARMÁCIA   

CLÍNICA E ÁREA DE 

ASSISTÊNCIA A ANIMAIS 

DE GRANDE PORTES 

  

ÁREA DE DIAGNÓSTICO 

POR IMAGENS 

  

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA CONCORRENTE DE ÁREAS COMUNS 

ÁREA COMUM MANHÃ/TARDE 

ADMINISTRAÇÃO,   



 

ALMOXARIFADO  

ÁREAS ADMINISTRATIVAS  

SECRETARIA  

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA CONCORRENTE EM ÁREAS EXTERNAS 

ÁREAS EXTERNAS MANHÃ TARDE 

ESTACIONAMENTO, 

PÁTIOS ETC 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, 2010. Segurança do Paciente em Serviço de Saúde: 

Limpeza e Desinfecção de Superfícies, Brasília.  

EBSERH. Hospitais Universitários Federais. POP/CCIH/009/2016. Procedimento Operacional Padrão. 

Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Limpeza e Desinfecção de Superfícies – ANVISA, 2012. 

Disponível em: https://www.gruposentax.com.br/cartilhas/cartilha-seguranca-paciente-em-servicos-de-saude-

limpeza-e-desinfeccao-de-supericies/ 

Atividade Nome Cargo/função Rubrica Data 

Elaborado por Adelaine Chagas Carvalho Enfermeira   

Revisado por Aline Fernandes Enfermeira   

Revisado por Lorrane S. Ribeiro Assunção Enfermeira   

Revisado por Rodrigo Vieira de Amorim Enfermeiro   


