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 Limpeza terminal: é o processo de limpeza que ocorre em todas as superfícies 

horizontais e verticais de diferentes dependências, incluindo parede, vidros, portas, pisos 

etc. No piso, a limpeza é mais completa quando comparada à concorrente, sendo 

realizado por máquinas de limpeza ou equipamento com a mesma finalidade (lamelo) 

 Quem: Pessoal da limpeza. 

 Quando: 1x por dia em todos os setores. No Bloco cirúrgico é realizado após todas as 

cirurgias do dia. 

 Onde: Toda as áreas de assistência ao paciente 

 Objetivo: Reduzir o risco de transmissão de patógenos oriundos de fontes inanimadas. 

 EPI’s necessários durante a limpeza: 

1) Touca cirúrgica 
2) Avental plástico 
3) Luvas de procedimento 
4) 2 Luvas nitrílicas (luvas de cores diferentes) 
5) Máscara de tecido individual 
6) Óculos de proteção/ viseira de acrílico 
7) Botas de borracha 

8) Avental impermeável 
 

 Material necessário:  

1) 2 Desinfetantes: Hipoclorito de sódio ou cálcio, na concentração de 0.5% ou Quaternários 

de amônio, por exemplo, e álcool a 70%;  

2) Luvas de procedimento; 

 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 (esfregão) e rodo específico para limpar vidro;  

5)03 baldes sendo um contendo água e sabão líquido, um com água limpa e um com aguá 

com hipoclorito de sódio  (baldes de cores diferentes ou com divisor de dois compartimentos);  



6)MOP esfregão com spray; 

7)escada. 

 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. 

 Realizar a limpeza obedecendo aos sentidos:  

- Paredes: de cima para baixo;  

-Tetos: utilizar uma direção única, iniciando do fundo da sala para a saída;  

- Piso de salas: limpar em sentido único, evitando o vaivém, iniciando do fundo para a porta de 

saída;  

- Utilizar luvas de borracha de cores diferenciadas para a limpeza de pisos e banheiros;  

- Para limpeza de bebedouros, áreas administrativas, postos de enfermagem, armários e 

janelas devem-se utilizar luvas de procedimento. 

 DESCRIÇÃO DA TÉCNICA: 

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 o POP’s de remoção de material orgânico). 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 Executar primeiro a limpeza do teto com movimentos no sentido de cima para 

baixo.  

10 Limpar luminárias, janelas*, paredes/divisórias, grades de ar condicionado e/ou 

exaustor, portas/visores, maçanetas, interruptores e outras superfícies; 

11 Proceder à lavagem do piso com solução detergente espalhada pelo MOP, 

realizando movimentos unidirecionais (repetir a operação se necessário); 

12 Passar o MOP embebido em água limpa para enxaguar bem o chão (mudando de 

água sempre que necessário); 

13 Repetir o processo até que o chão fique bem limpo; 

14 Passar o MOP seco para secar bem o chão; 

15 Aplicar com um pano úmido a solução de quaternário de amônia (em paredes, 

pisos, tetos, portas, janelas, etc.) e deixar secar naturalmente/Aplicar hipoclorito de 

sódio 0,5% e deixar agir por 10 minutos. 

Obs. A água sanitária e alvejantes comuns podem ser utilizados diluídos para 

desinfetar pisos e outras superfícies (tempo de contato de 10 minutos). Lembre-se 

de que estes produtos podem deixar manchas em alguns materiais. Recomenda-

se a seguinte diluição, a qual deve ser usada imediatamente, pois a solução é 

desativada pela luz: Água sanitária: diluir 1 copo (250 ml) de água sanitária / 1L 

água. 

16 Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; 

17 Limpar e guardar os equipamentos; 

18 Desprezar o conteúdo dos baldes, procedendo à higienização dos mesmos em 

local específico; 

19 Encaminhar os panos usados à lavanderia ao final do expediente. 

20 Lavar todo o material e guardar nos locais específicos; 

21 Retirar as luvas e lavar as mãos;  

22 Conferir e anotar no check list de limpeza terminal. 



REGRAS PARA LAVAR LADO INTERNO DA JANELA*: 

 Material: MOP esfregão com spray ( reservatório enchido de água limpa), outra microfibra do 

MOP seca  e escada. 

 1-Levar o equipamento e o material para junto da janela a ser lavada; 

 2-Passar o MOP esfregão com spray na vidraça, começando do alto, esfregando o vidro de 

um lado para outro e de cima para baixo; 

 3-Passar o MOP com as microfibras secas e repetir os mesmos movimentos; 

 4-Recolher, limpar e guardar o equipamento. 

OBSERVAÇÃO: As janelas não podem ser lavadas quando o sol brilha diretamente sobre 

elas, porque secam rapidamente e ficam manchadas. 

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 DE CHECK LIST PARA LIMPEZA TERMINAL    Data:__/__/__ 

ÁREA  REALIZADO UMA VEZ POR DIA POR (ASSINAR E 

COLOCAR HORÁRIO DA REALIZAÇÃO): 

BLOCO CIRÚRGICO  

UNIDADE DE EMERGÊNCIA  

CME  

LAVANDERIA  

CANIS  

BANHEIROS  

FARMÁCIA  

CLÍNICA E ÁREA DE ASSISTÊNCIA DOS GRANDES 

ANIMAIS 

 

ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS  

ÁREAS COMUNS ( ADMINISTRAÇÃO, ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS, SECRETARIA) 

 

ÁREAS EXTERNAS ( PÁTIOS, ESTACIONAMENTOS, 

ETC) 
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