MANUAL TÉCNICO
Limpeza Predial, Hospitalar e Gestão
dos Resíduos Sólidos

In memoriam
Rosangela Ceará
Durante 16 anos abrilhantou nossa esquipe

“Brilha no céu de novo uma estrela
Soltando uma luz que reluz teu olhar
Paira no tempo um sonho perdido
Que a gente só pensa em de novo encontrar”

MISSÃO DA GERÊNCIA HOSPITALAR
Garantir a qualidade da Limpeza Predial, Hospitalar e da Gestão dos
Resíduos Sólidos de nossos clientes, da coleta e do transporte seguro dos
resíduos biológicos gerados nos estabelecimentos de assistência à saúde
do município da Cidade do Rio de Janeiro, através de profissionais
qualificados, respeitando os princípios de sustentabilidade do planeta.
VISÃO
Ser referência de qualidade nos serviços de limpeza e
gestão de resíduos sólidos.
PRINCIPIOS
1 – Valorização da mão de obra
2 – Multiplicação do conhecimento
3 – Aperfeiçoamento e formação de talentos
4 – Uniformização das práticas
5 – Liberdade de inovação
6 – Busca constante de novas práticas
7 – Desafios, oportunidades de crescimento
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APRESENTAÇÃO
Em 1993 ao elaborar uma monografia para conclusão de uma especialização
em administração hospitalar, escolhemos como tema “Limpeza e Desinfecção de
Superfícies Hospitalares e os Resíduos produzidos dentro dos Estabelecimentos de
Saúde monitorados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro”.
Como Assistentes Sociais somos deslumbradas com as posturas profissionais,
e enquanto Administradoras Hospitalares, encantadas com a relação meio ambiente
intra-hospitalar e seus usuários.
A partir da elaboração dessa monografia percebemos que as nossas atividades
vão além do já visto até hoje em cursos formais. Podemos exaltar a beleza de um
ambiente limpo, organizado que interfere no bem-estar de todos, elevando a auto estima,
curando o doente que se sente num ambiente harmonioso, agradável, limpo, desinfetado
e bonito.
A aplicação dessa política de bem-estar reflete também no profissional de
limpeza, pois sendo ele o elemento transformador do ambiente onde está inserido, sentese seguro, valorizado e respeitado.
Vale a pena relatar uma experiência: Em uma dessas madrugadas “em 1997”
com o surgimento das ceras acrílicas, fomos testar o tratamento no maior hospital de
emergência da América Latina. Em um local estritamente reservado, cercamos o espaço
com bancos grandes, cadeiras, escadas e placas de sinalização com corrente e,
pasmem, um médico passa por cima de tudo isso, sem perceber o que estava fazendo e
pisa no piso tratado já quase seco. O piso ficou marcado e tivemos que refazer o serviço.
Para terem uma ideia, leva quase cinco horas para concluir um tratamento de piso como
este. Queremos assim evidenciar a pouca importância que se dava e, ainda se dá, ao
profissional de limpeza, que hoje chamamos e gostamos de identificar como um
profissional do meio ambiente.
Este manual técnico, ora uma monografia, já está na sua terceira edição ao
longo destes 15 anos. Hoje nos sentimos gratificadas por estarmos cumprindo nosso
papel na sociedade e nos sentimos felizes em ainda podermos orientar, colaborar com as
mudanças e atualizações no segmento de limpeza e desinfecção de superfícies e
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Ele representa nosso dia-a-dia, nossa
realidade, vivida a cada minuto com a nossa equipe formada pelo gari, encarregados,
assistentes e gerentes e que nos deram suporte para evidenciarmos na forma deste
Manual Técnico.

BOA LEITURA.
Carla Assad & Gloria Costa

INTRODUÇÃO
Nessa edição o Manual Técnico de Limpeza e Desinfecção de Superfícies
em Áreas Hospitalares e Manejo de Resíduos pretende contribuir com as técnicas
desenvolvidas ao longo de 19 anos pelos nossos profissionais de limpeza.
Partimos do comportamental de nossos profissionais, passando pelas
instruções técnicas que otimizam os serviços e finalizando com os cuidados da saúde e
com a segurança do trabalhador.
As técnicas de limpeza e desinfecção de superfícies bem empregadas
contribuem para um ambiente salutar e a sensação de conforto, segurança e bem-estar
para todos os nossos clientes: pacientes, seus familiares e acompanhantes, profissionais
de saúde e população circulante.
Citando o Manual de Segurança do Paciente em Serviço de Saúde – Limpeza e
Desinfecção de Superfícies da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,
edição 2010:
“O ambiente é apontado como importante reservatório de microrganismos nos serviços
de saúde, especialmente os multirresistentes. Ainda, a presença de matéria orgânica
favorece a proliferação de microrganismos e o aparecimento de insetos, roedores e
outros, que podem veicular microrganismos nos serviços de saúde”.
Dessa forma, o aparecimento de infecções nos ambientes de assistência à
saúde pode estar relacionado ao uso de produtos de baixa qualidade, de técnicas
incorretas de limpeza e desinfecção de superfícies e manejo inadequado dos
resíduos em serviço de saúde.
Assim, o Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de
Saúde apresenta relevante papel na prevenção das infecções relacionadas à
assistência à saúde, sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de técnicas
eficazes para promover a limpeza e desinfecção de superfícies.

5ª edição Revista e Atualizada
Dezembro/2016

MÓDULO I - CIVILIDADE NO TRABALHO
HIGIENE PESSOAL
A sua aparência pessoal garantirá ou não a confiabilidade que as outras
pessoas terão dos serviços que você estará executando.


Cabelo, unhas, barba, pelos, cheiros, maquiagem,
postura ereta, a correta maneira de sentar, de olhar, de
falar, tudo isso contribui para o bom desempenho das
suas funções.



SORRIA! O sorriso encanta o outro.

É recomendável tomar banho antes de sair de casa e após cada jornada de
trabalho.
De acordo com a Portaria 485/2005, que aprovou a Norma Regulamentadora
(NR) 32 que estabelece as diretrizes básicas para Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde, estabelece no inciso 32.2.4.5, como Medida de Proteção à proibição
para os atos de:
Fumar no local de trabalho;
O uso de adornos (tudo o que enfeita);
O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho;
Recomendamos ainda:
Usar unhas curtas e limpas;
Usar uniformes limpos;
Manter cabelos arrumados e presos.

É importante que os cabelos estejam presos e arrumados, dessa forma pode ser dispensada a touca.

Sistema moderno para guarda das roupas pessoais e uniformes dos profissionais

O cabideiro tem como finalidade a guarda das roupas pessoais durante a
jornada de trabalho, a guarda do EPI. O uniforme deve ser levado para lavar diariamente
ou a cada plantão. É proibida a guarda de alimentos e bebidas, estando o empregado
sujeito a aplicação do Regimento Disciplinar.
Atenção
Manter vestiários, local de guarda de roupa e refeitórios sempre limpos.
Faça a sua parte! Desta forma, todos poderão desfrutar de um ambiente
agradável.

LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL
Linguagem verbal – são as palavras escrita ou falada e devem ser adequadas, gentil
e delicada para o ambiente.
Por favor. Muito obrigado(a).
Com licença.
Como vai?
Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Linguagem não verbal – compreende cuidados com a aparência pessoal, postura,
olhar, gestos, sorriso, empatia, sinais, etc.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL E PARTICIPATIVA - ADI
Você certamente se pergunta: Como sou avaliado?
Você é avaliado pelas suas ações diárias, ou seja, observa-se a sua assiduidade, o seu
comportamento (gentileza, discrição), a higiene pessoal (barba e cabelo), o seu cuidado
com o material, equipamentos, uniforme, o uso correto dos EPI’S e EPC e o uso
consciente dos produtos e aplicação correta das técnicas de limpeza, desinfecção
hospitalar e o manejo dos resíduos. Os registros são feitos por seu avaliador imediato e
anotados na Folha de Avaliação Participativa – FAP.
A ADI possui quatro fatores de avaliação (dois de produtividade e dois de qualidade),
subdivididos em critérios que foram adotados em consenso pela gerência e que possuem
pontuação Positiva (+3, +2 e +1) e Negativa (-3,-2,-1).
A ADI têm como ponto de partida o conceito “C”, para cada um dos seus fatores (P1, P2,
Q1 e Q2).
Após o cálculo do saldo, se a pontuação do empregado for igual a ZERO, o conceito é
“C” para aquele fator da ADI.
Caso não haja anotação na FAP para um fator da ADI durante o período de avaliação, o
conceito é “C” para aquele fator. O conceito “C” indica que aquele o profissional
encontra-se na média desejável.
Os saldos positivos indicarão para os conceitos “B” ou “A” e os saldos negativos
indicarão para os conceitos “D” ou “E”, dependendo de confirmação pelo comitê de
avaliação participativa composto pelo gerente, assistente e encarregado.

MÓDULO II - INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO TRABALHO
COMO INICIAR SUAS ATIVIDADES
Reunir todo o material necessário no carrinho funcional de limpeza,
disponibilizando-o do lado de fora do local a ser limpo. Caso não haja o carrinho funcional
de limpeza, colocar o material e equipamentos de preferência no banheiro do local a ser
limpo.
SEMPRE iniciar suas atividades verificando a tabela de serviços programados
(terminais), identificar os locais que serão desocupados (leito) para agilizar a limpeza
terminal por desocupação. Na sequência, realizar uma vistoria em seu setor a fim de
verificar se há alguma urgência a ser sanada, neste momento abastecer suporte de papel
toalha e dispense de sabonete. Após a verificação e resolvido qualquer urgência, realizar
a limpeza da mesa de refeição e/ou criado mudo antes da distribuição do café da manhã
para os pacientes. Conhecendo a demanda do dia você poderá ter mais organização e
agilidade.
Vestir as luvas de cor verde e realizar a coleta dos resíduos – ver Módulo III.
Realizar a primeira técnica de limpeza (varredura úmida) no piso, que deve ser
concluída antes da distribuição do almoço para os pacientes. Simultaneamente, outro
profissional estará procedendo à lavagem dos banheiros.
O ambiente deverá estar organizado antes do almoço.

Ao reiniciar as atividades após o almoço um profissional vestirá as luvas
amarelas para realizar as técnicas de limpeza no mobiliário, enquanto o outro
profissional vestirá as luvas verdes para dar prosseguimento com as demais técnicas de
limpeza (ensaboar, enxaguar e secar) de pisos e paredes (até onde o braço alcançar).
O cronograma de limpeza terminal, que pode ser por desocupação ou
programada, deverá ser respeitado.
Em cada atividade realizada verificar sempre se em seu setor há alguma
urgência, nestes casos, a prioridade é realizar os procedimentos para sanar esta
urgência (ex.: terminal de leito, desinfecção de superfícies, retirada de resíduos dispostos
no chão ou em locais inadequados; e outros que possam vir a surgir).

TÉCNICAS DE LIMPEZA HOSPITALAR
(utilizando a técnica dos dois baldes)

1ª Técnica de Limpeza: Varredura úmida / retirada de pó de superfícies retirada de resíduos soltos no chão e de pó de mobiliários, mantendo a varredura e
a remoção de pó em um mesmo sentido, sem fricção. Deverá ser iniciada pelos
cantos de forma que não atrapalhe a circulação das pessoas.

+
ÁGUA

ÁGUA

Para os resíduos que apresentarem presença
secreções ou excreções, usa-se apenas o rodo e a pá.

A varredura úmida é indicada
por não levantar poeira.

MATERIAL - pano úmido, rodo e ou conjunto MOP (formado por cabo armação e luva do
tipo cabeleira plana – função úmida) com o auxílio da pá.
2ª Técnica de Limpeza: Ensaboar - Tem como finalidade remover toda a sujeira.

+
DETERGENTE

ÁGUA

Friccionar bem a superfície

MATERIAL - pano úmido e rodo ou conjunto MOP (formado por cabo armação e luva do
tipo cabeleira) ou rodo de espuma ou sistema PULSE.
CURIOSIDADE: Você sabe a diferença entre SUJEIRA e SUJIDADE?

3ª Técnica de Limpeza: Enxaguar e secar - Tem como finalidade de remover o
detergente e secar toda a superfície.

+
ÁGUA

+
ÁGUA

SECAGEM

MATERIAL - pano úmido e rodo ou conjunto MOP (formado por cabo armação e luva do
tipo cabeleira) ou rodo de espuma ou sistema pulse ou sistema BIO.
Após a secagem do piso, pode-se realizar o seu polimento com enceradeira, polidora ou
MOP.

NÃO ESQUECER!
Tenha sempre um pano maior e outro de mobília de molho (alvejando).
Trocar os panos e soluções dos baldes sempre que apresentar sujidade e ao
término de cada ação de limpeza de um mobiliário ou área.
Na técnica de ensaboar manter um pano em cada balde.
Mantenha os seus panos brancos e suas luvas limpas.
Abastecer os setores críticos com panos de mobília novos a cada manhã.
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA:
Utilizar EPI’s (luva, máscara, óculos, avental e bota) e EPC’s (placa sinalizadora –
sempre que realizar a limpeza e lavagem do corredor para isolar o lado a ser limpo)
adequadamente, preservando a sua saúde e a de quem transita no hospital;
A Limpeza de paredes deve ser iniciada sempre de cima para baixo;
Após a limpeza, todo material deverá ser lavado com água e detergente e desinfetado. O
material não deverá ser apoiado no chão. Guardar o material em local apropriado. Os
panos devem ficar imersos no hipoclorito. Nos setores que não funcionam 24 horas, os
panos devem estar esticados para uma adequada secagem.

TÉCNICA DE DESINFECÇÃO
1)

Matéria orgânica – retirar todo o excesso com o auxílio do rodo e da pá
do tipo cata-cata, desprezando, por descarga, no esgoto sanitário.

2)
3)

Realizar as técnicas de limpeza (descritas anteriormente).
Desinfecção de Pisos / Mobiliários – Tem a finalidade de destruir
microorganismos presentes no ambiente hospitalar.

PISOS
Balde azul – colocar o pano de chão dentro do balde logo após a solução desinfetante,
umedecendo o pano. Enrolar o pano no rodo e utilizá-los em movimentos de fricção na
superfície limpa. Aguardar 10 minutos para proceder enxágue e secagem. Para outros
desinfetantes, utilizar conforme orientação oficial da CCIH.

SOLUÇÃO DESINFETANTE
OBS.: Em pisos tratados com cera acrílica impermeabilizante, não se deve usar hipoclorito a 1%. Devese retirar o excesso com o rodo e a pá tipo cata-cata e desprezar, por descarga, no esgoto sanitário.
Borrifar desinfetante hospitalar com ação detergente no local e retirar o excesso com um pano úmido
com água.

MOBILIÁRIOS
Pano de Mobília – A desinfecção do mobiliário deve ser realizada sempre após a
limpeza, bem como suporte de soro, maçanetas, mesas, bancadas, camas, poltronas e
paredes até a altura do braço,
Realizar fricção no mesmo sentido, de acordo com a orientação do fabricante e CCIH.
Quando utilizar álcool a 70%, realizar três fricções (primeira fricção, deixar secar, repetir
mais duas vezes, no mínimo, e sempre em um mesmo sentido). Não esquecer das
bordas e laterais do mobiliário.

ÁLCOOL 70%
OBS.: Nos setores onde usa-se desinfetante hospitalar com ação detergente, deve-se retirar o excesso
com pano úmido com água, até a superfície ficar visivelmente limpa; borrifar o produto no pano (pano
exclusivo para o uso desse produto), e passar na superfície sempre na mesma direção. Não é
necessário enxágue e nem limpeza prévia com detergente neutro. Após 10 minutos, a superfície estará
disponível para uso.
Em caso de sangue ressecado, deve-se borrifar desinfetante hospitalar com ação detergente no local,
deixar agir até desprender da superfície, retirar com papel toalha, passar um pano úmido com água para
retirar o excesso e, em seguida após, borrifar o desinfetante hospitalar com ação detergente no pano e
passar na superfície sempre em uma mesma direção. Não é necessário enxaguar.

Desinfetante hospitalar com ação detergente

PRODUTOS, MATERIAIS e EQUIPAMENTOS
Os produtos, materiais e equipamentos utilizados pela COMLURB na prestação
de serviços de limpeza e desinfecção hospitalar são especificados por profissionais das
áreas de engenharia, química e biologia, estando em conformidade com o princípio de
sustentabilidade adotado pela COMLURB. Só são adquiridos após rigorosa análise
realizada pelos técnicos do Centro de Pesquisas Aplicadas, com objetivo de proporcionar
um ambiente seguro e ecologicamente correto. Considerando, inclusive, o perfil biológico
das unidades de saúde que a Comlurb presta serviço.
CURIOSIDADE: Você sabe o que é SUSTENTABILIDADE?

Os produtos que necessitarem ser diluídos deverão respeitar as legislações
vigentes. De acordo com a Portaria 485/2005, Norma Regulamentadora (NR) 32, inciso
32.3 – Dos Riscos Químicos:
“32.3.1 – Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos
químicos utilizados em serviços de saúde”.
32.3.2 - Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado,
de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, data de envase
e de validade, e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. “

A solução à base de composto liberador de cloro ativo, utilizado na desinfecção
hospitalar, tem validade por um período de 12 horas após a sua manipulação. Na sobra
deste produto, depois de atingida sua validade, o mesmo deve ser utilizado como água
sanitária para o alvejamento de panos e limpeza.
A diluição será realizada em local apropriado e por empregado treinado,
respeitando as determinações acima.

Sala de diluição

O profissional de limpeza, ao receber as bombonas com produtos deverá
observar a rotulagem ou etiqueta – anexo I.

Os recipientes devem estar devidamente identificados.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS e EQUIPAMENTOS:
Todo produto químico possui uma finalidade específica, por isso NÃO devemos misturá-los;
Material e equipamentos após utilização deverão ser lavados com água e detergente e desinfetado (se for o
caso);
O material não deverá ser apoiado sobre o piso. Guardar o material em local apropriado.
Para uma maior vida útil dos equipamentos, faça semanalmente uma limpeza nos rodízios.
Para facilitar a manobra, distribua sempre o peso uniformemente sobre o carro, evitando sobrecarregá-lo.

No cronograma de programação de serviços, fixado nos expurgos, deve constar a limpeza
quinzenal MINUCIOSA dos equipamentos: sistema pulse, carros de limpeza, kits de
tratamento de pisos, kits de limpeza de vidraça, lixeiras móveis, enceradeira, polidora e
aspirador de pó.
OBS.: As bombonas e borrifadores devem ser limpos e desinfetadas diariamente na parte
externa a cada início de plantão. Nas áreas críticas, realizar pelo menos duas limpezas ao
longo do plantão.

MÓDULO III - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1) Coletar os resíduos antes de qualquer tipo de limpeza.
2) Levar a lixeira móvel até o armazenamento interno da unidade, acionar o pedal e
proceder ao fechamento do saco e o acondicionar no container do abrigo interno.
Retorna com a lixeira móvel já limpa e desinfetada com saco para lixo de acordo com o
adesivo da lixeira, de forma que fique arrumada.
3) Os contêineres de resíduos deverão ser encaminhados para o abrigo externo
conforme programado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde .

PGRSS. No setor que não dispõe de abrigo interno, o contêiner deverá ser transferido
diretamente para o abrigo externo.
4) Os recipientes e/ou carrinho de resíduos e contêineres deverão ser submetidos às
técnicas de limpeza e desinfecção diariamente e sempre que estiverem sujos.
5) Os recipientes e/ou carrinhos utilizados para acondicionar os Resíduos Biológicos –
deverão ser revestidos com saco plástico branco leitoso.
6) Os recipientes e/ou carrinhos utilizados para acondicionar o Resíduo Sólido Urbano,
do tipo Orgânico em saco plástico nas cores verde, azul ou outra cor que o EAS
(estabelecimento de assistência à saúde) assim recomendar.
7) De acordo com o Decreto 30.624 de 22/04/10 todo os órgãos da Administração
Pública Municipal deverão proceder às separações dos materiais recicláveis descartados
na fonte geradora e destiná-los às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis. Para este material acondicioná-los em sacos transparentes (Lei
Municipal 3.273/2001 - COMLURB).
8) Os recipientes e/ou carrinhos de resíduos devem ser mantidos em locais afastados do
tráfego de pessoas e fechados.
9) A caixa de resíduos perfurocortante deverá ser fechada pelo profissional de saúde
assim que atingir 2/3 de sua capacidade e, antes de ser retirada do setor, ser
acondicionada em saco plástico na cor branco leitoso e transportada em contêiner
específico até o abrigo externo.
10) havendo derramamento de resíduos em qualquer superfície, remover e proceder à
técnica de limpeza e técnica de desinfecção, se necessário for.
11) Transportar os contêineres em fluxo e horários planejados, evitando a circulação dos
contêineres em locais e horários de trânsito de pessoas e/ou distribuição de roupas
limpas, refeição e medicação.

MÓDULO IV - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CALENDÁRIO DE VACINAS
Em atendimento ao que preconiza o Ministério da Saúde em seu Calendário
Vacinal do Adulto e Idoso, a Portaria 485/05 que regulamenta a NR-32, do Ministério do
Trabalho e Emprego e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
da COMLURB, os empregados são submetidos ao Programa de Vacinação que compõe
aplicação de:

Vacinas (Reforço): DT (Difteria/Tetânica) e Hepatite B
Vacinas (Campanhas): Influenza (gripe), Rubéola e Febre Amarela.
A vacinação ocupacional tem por objetivo a prevenção de doenças que podem
afetar o trabalhador e seu ambiente de trabalho; a prevenção de doenças relacionadas
diretamente às condições e ao ambiente de trabalho e que interferem na capacidade
produtiva dos trabalhadores.
É importante lembrar que o Programa de Vacinação deve ser respeitado.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Utilizar apenas para a finalidade a que se destina, cumprindo as orientações
recebidas.
Responsabilizar-se por sua limpeza, conservação e guarda.
Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para o uso.
POR QUE USAR E ONDE USAR
AVENTAL: Protege a roupa e a região abdominal contra umidade (dependendo
da atividade poderá ser dispensado).
MÁSCARA: Indicada para área de isolamento respiratório, coleta de resíduos,
diluição de produtos, limpeza de vidrarias de laboratório, local com odor mais ativo etc. A
máscara não deve ser tocada com as mãos enluvadas.
ÓCULOS: Protege contra respingos de sangue e secreções e diluição de
produtos químicos. Usar em limpeza vidrarias de laboratório, remoção de matéria
orgânica, manuseio de produtos químicos, bem como limpeza em parte alta.
BOTAS: Indicada para as atividades de lavagem em geral.
As LUVAS DE BORRACHA DE CANO CURTO são usadas para a proteção
das mãos, sendo usadas duas colorações:
VERDE - usada em superfícies onde a sujidade é maior
Ex: recipientes (lixeiras), pisos, banheiro, rodízios de mobiliários, janelas, tubulações na
parte alta, etc.
AMARELA – usada em mobiliários.
Ex: cama do paciente, mesa, cadeiras, paredes, portas e portais, pias etc.

Riscos Ambientais
Tipo de Risco

Classificação
de Risco

Origem de Risco

Tipo de
Exposição

Químico

Médio

Constante

Poeiras, produtos químicos,
substâncias compostas em geral.

Físico

Não há

Não há

Não há

Biológico

Grande

Constante

Ergonômico

Pequeno

Eventual

Microorganismos, vírus e bactérias
presentes nos resíduos sólidos
dispostos.
Exigência de postura inadequada.

De Acidentes

Médio

Constante

Ferramentas inadequadas ou
defeituosas; outras situações de risco
que poderão contribuir para a
ocorrência de acidentes (objetos
perfurocortantes, equipamentos gastos,
defeituosos).
CURIOSIDADE: Você sabe a diferença entre ACIDENTE e INCIDENTE?

PREVINA-SE UTILIZANDO CORRETAMENTE O E.P.I.
A CADA LOCAL A SER LIMPO, DEVE-SE BORRIFAR DESINFETANTE HOSPITALAR
COM AÇÃO DETERGENTE NAS MÃOS ENLUVADAS.

TÉCNICA PARA LAVAGEM DAS MÃOS
A lavagem das mãos é considerada a medida mais importante na prevenção da
infecção, portanto, lavar e secar as mãos antes e após qualquer trabalho de limpeza,
antes e após utilizar o banheiro e após tossir, espirrar ou assoar o nariz.
 Abrir a torneira e molhar as mãos, sem encostá-las na pia;
 Ensaboar as mãos, friccionando-as por 3 segundos;
 Friccionar as palmas das mãos;
 Friccionar o dorso das mãos;
 Friccionar os espaços interdigitais;
 Friccionar as articulações de uma mão com auxílio da outra;
 Friccionar o polegar de uma mão com auxílio da outra;
 Friccionar as unhas e extremidades dos dedos de uma mão na palma da outra;
 Friccionar o punho de uma mão com auxílio da outra;
 Enxaguar as mãos e os punhos retirando totalmente o resíduo do sabão;
 Enxugar e secar bem as mãos e os punhos com papel toalha;
 Usar este papel toalha para fechar a torneira;

Lavar as mãos enluvadas a cada procedimento e lavar as mãos antes e após a
retirada das luvas, antes das refeições, antes e após o uso do banheiro.

GLOSSÁRIO
ACIDENTE - é o evento não desejado que tem por resultado uma lesão ou enfermidade
a um trabalhador ou um dano a propriedade.
ÁGUA SANITÁRIA - soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor
de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de 6 meses).
Produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e
carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. Pode ter ação como alvejante e de
desinfetante de uso geral.
ALVEJANTES - qualquer substância com ação química, oxidante ou redutora, que
exerce ação branqueadora.
CARRINHO DE RESÍDUOS – equipamento utilizado para acondicionamento de resíduos
dos grupos A – Resíduo Biológico, grupo D – Resíduo Comum e do Material Reciclável.

CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA – equipamento utilizado para transportar os
produtos e acessórios de limpeza de forma segura e organizada até o local a ser limpo
e/ou desinfetado.

DETERGENTES E SEUS CONGÊNERES - são as substâncias que apresentam como
finalidade a limpeza e conservação de superfícies inanimadas, como por exemplo:
Detergentes; Alvejantes; Antiferruginosos; Ceras; Desincrustantes Ácidos e Alcalinos;
Limpa Móveis; Removedores; Saponáceos e outros.
DESINFETANTES - são formulações que têm na sua composição substâncias
microbicidas e apresentam efeito letal para microrganismos não esporulados. São eles:
De uso geral, hospitalares para superfícies fixas e Hospitalares para artigos semicríticos.
DESODORIZANTES / INIBIDOR DE ODOR - são formulações que têm na sua
composição substâncias microbioestáticas, capazes de controlar os odores
desagradáveis advindos do metabolismo microrgânico. Não apresentam efeito letal sobre
microrganismos, mas inibem o seu crescimento e multiplicação. São eles: Desodorizante
Ambiental, para aparelhos sanitários e outros.
EQUIPAMENTOS - ferramenta utilizada na execução de tarefas operacionais:
enceradeiras, aspiradores, lavadoras, lixeiras, carrinhos de limpeza, de transporte de
material, contêineres, sistema pulse, mops e outros.

HIGIENE PESSOAL - é um conjunto de hábitos de limpeza e asseio pelo qual cuidamos
do nosso corpo e que, por ser um vetor de importância em nosso dia a dia, acaba por
influenciar no relacionamento intersocial. Considera-se como tal, o hábito de tomar banho
diariamente, a higiene bucal, a lavagem das mãos, a hidratação e a própria alimentação.
INCIDENTE - acontecimento não desejado ou não programado que venha a deteriorar ou
diminuir a eficiência operacional da empresa.
LIMPEZA - é o ato de retirar impurezas de um corpo, de um material ou de um local.
LIMPEZA CONCORRENTE - é a limpeza diária que inclui a utilização de técnicas de
limpeza e/ou desinfecção em toda superfície e quando o ambiente se encontra ocupado.
Por ser uma limpeza de rotina é realizada quanta vez forem necessárias.
LIMPEZA TERMINAL POR DESOCUPAÇÃO – é aquela realizada após desocupação do
ambiente ou mobiliário. É o momento de realizar uma limpeza cuidadosa e minuciosa.
LIMPEZA TERMINAL PROGRAMADA – é aquela realizada em cumprimento a
programação acordada entre o responsável pelo setor de limpeza e a chefia do setor.
PRODUTOS DE HIGIENE – que tenham correlação com a assistência aos pacientes
como sabonete líquido para lavagem simples das mãos e papel toalha.
SANEANTES - Substâncias ou preparações destinadas a higienização, desinfecção ou
desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso
comum e no tratamento de água.
SUJEIRA – estado do que está sujo.
SUJIDADE – qualidade do que está sujo.
SUSTENTABILIDADE - compreende as ações da empresa que visam elevar sua
produtividade, melhorar seus produtos e métodos de gestão e contribuir para a
preservação do meio ambiente.
TÉCNICA DE DOIS BALDES - tem como finalidade principal facilitar o trabalho do
empregado, evitando idas e vindas para troca de água e lavagem do pano de chão no
expurgo, sendo utilizada para todas as técnicas de limpeza.

UTENSÍLIOS – acessórios utilizados na execução das tarefas diárias: baldes, vassouras,
pás, rodos, esponjas de aço e sintéticas, panos de mobília, panos de chão, cabeleira
MOP úmido ou pano de chão, rodo, escovão com base de pvc e cerdas de nylon
(vassoura), básculo e crina.

ANEXOS

ANEXO I
AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO

TABELA DE RELACIONAMENTO ENTRE FATORES E
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO - ESPECÍFICOS DA IGH
( Garis )

P1
CÓD.

PT.

1º FATOR DE PRODUTIVIDADE
Alcance de resultados nas atividades de acordo com as metas, prazos e tempos estabelecidos.

PONTOS POSITIVOS

CÓD.

PT.

PONTOS NEGATIVOS

21

2

Retardar execução de suas tarefas.

11

2

Ter ação adequada a partir de uma ocorrência
inesperada.

12

1

Disponibilizar-se para realização de outras tarefa

22

2

Qualquer ausência injustificada ou ter mais de
3 (tres) atrasos

13

3

Ser pró-ativo auxiliando a equipe e portando-se
de forma cooperativa

23

2

Deixar de completar suas tarefas.

P2
CÓD.

2º FATOR DE PRODUTIVIDADE
Resultados obtidos sem desperdícios, danos e perdas.

PT.

PONTOS POSITIVOS

11

2

Contribuir com práticas que visem evitar perdas
e desperdícios.

21

3

Usar de forma inadequada os materiais e
equipamentos.

12

1

Contribuir com práticas que visem evitar danos.

22

3

Usar de forma inadequada utensílios e
instalações.

13

2

Contribuir com idéias que visem evitar perdas e
desperdícios.

14

1

Contribuir com idéias que visem evitar danos.

Q1
CÓD.

PT.

CÓD.

PT.

PONTOS NEGATIVOS

1º FATOR DE QUALIDADE
Execução de tarefas de modo organizado, com exatidão, atendendo aos procedimentos
PONTOS POSITIVOS

CÓD.

PT.

determinados

PONTOS NEGATIVOS

11

3

Realizar as tarefas determinadas sem a
necessidade de acompanhamento constante,
respeitando as técnicas.

12

1

Orientar e sensibilizar o cliente-cidadão sobre
os serviços prestados pela Comlurb.

22

2

Descuidar-se dos procedimentos operacionais
e de segurança. (EPI/EPC/Ergonomia (postura))

13

2

Informar a Gerência sobre ocorrências ou não
conformidades na sua área de trabalho.

23

1

Deixar de informar qualquer tipo de
ocorrências atípicas que venham a prejudicar
o bom andamento dos serviços .

Q2

21

3

Requerer verificações constantes na execução
de suas tarefas, deixando de cumprir os
procedimentos determinados.

2º FATOR DE QUALIDADE
Zelo pelo material, área de trabalho e preservação do patrimônio e imagem da empresa.

CÓD.

PT.

CÓD.

PT.

11

1

Gerar elogio pelo serviço ou comportamento.

21

2

Causar atritos com a equipe, com
subordinados, supervisores e clientes.

12

3

Cuidar com elevado zelo dos equipamentos,
utensílios e materiais sob sua responsabilidade
e o carro de limpeza após cada término de
jornada.

22

2

Deixar de ter zelo pelo material, equipamento,
utensílio, instalações, EPI, EPC e Uniforme.
Fazer o calçado (sapato e/ ou bota) de chinelo.

2

Cuidar com elevado zelo das instalações da
Empresa e Instituições.

2

Apresentar postura e comportamento
inadequados, prejudicando a imagem da
Empresa e Instituições.
Apresentar faltas e atrasos prejudicando a
qualidade dos serviços (vinculado P1/22.2)

13

PONTOS POSITIVOS

23

PONTOS NEGATIVOS

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO
AVALIAÇÃO DE DESEM PENHO INDIVIDUAL - ADI
FOLHA DE AVALIAÇÃO PARTICIPATIVA (FAP)_IGH / HOSPITAIS E LIM PEZ A INTERNA - ACOMPANHAMENTO DO EMPREGADO
GERÊNCIA:

-

MÊS/ANO DA ADI:

SUPERVISOR -AVALIADOR:

NOME DE GUERRA /
REGISTRO

REGISTRO

REG.:

FUNÇÃO/CARGO:

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS
FATOR
11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25
P1

+2 +1 +3

-2 -2 -2
-3 -3

P2

+2 +1 +2 +1

Q1

+3 +1 +2

Q2

+1 +3 +2

-2 -2 -2

P1

+2 +1 +3

-2 -2 -2

ANOTAÇÕES

SALDO CONCEITO

ANOTAÇÕES

-3 -2 -1

P2

+2 +1 +2 +1

-3 -3

Q1

+3 +1 +2

-3 -2 -1

Q2

+1 +3 +2

-2 -2 -2

P1

+2 +1 +3

-2 -2 -2

P2

+2 +1 +2 +1

-3 -3

Q1

+3 +1 +2

-3 -2 -1

Q2

+1 +3 +2

-2 -2 -2

P1

+2 +1 +3

-2 -2 -2

P2

+2 +1 +2 +1

-3 -3

Q1

+3 +1 +2

Q2

+1 +3 +2

-2 -2 -2

P1

+2 +1 +3

-2 -2 -2
-3 -3

-3 -2 -1

P2

+2 +1 +2 +1

Q1

+3 +1 +2

Q2

+1 +3 +2

-2 -2 -2

P1

+2 +1 +3

-2 -2 -2

-3 -2 -1

P2

+2 +1 +2 +1

-3 -3

Q1

+3 +1 +2

-3 -2 -1

Q2

+1 +3 +2
-2 -2 -2
PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS

FATOR

SALDO CONCEITO
26

11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25

26

/

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO DE LIMPEZA

MODELO DE PROGRAMAÇÃO DE LIMPEZA TERMINAL - SETOR:

Dia da Semana
Setor

Segunda-feira

Enfermaria + banheiro

Semanalmente: 7:30h = Lavar o
piso da enfermaria + terminal no
banheiro / 15:00h = L impar paredes
e janelas / 16:00h = Concorrente de
leito

Terça-feira

Quarta-feira

Semanalmente:
10:00h = Concorrente
de leito

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Semanalmente:
16:00h =
Concorrente de leito
+ limpeza
ventiladores.

Posto de enfermagem +
banheiro

Sala dos Médicos

Domingo

Semanalmente: 08:00 =
Limpeza terminal
Quinzenalmente:
08:30h = 2º e 4º
sábados do mês,
Limpeza Terminal.

Hall + corredor

Semanalmente: 07:30h =
lavar todo o piso / 16:00h
= limpar paredes e janelas.

Expurgo

Semanalmente: 08:30h =
Limpeza terminal

Observação: A que for necessária de acordo com o Setor ou o que for acordado com a Chefia do Setor

ROTINAS DE LIMPEZA
LIMPEZAS DAS ÁREAS INTERNAS
CENTRO CIRÚRGICO / SALAS CIRÚRGICAS / CTI / EMERGÊNCIAS / UNIDADE CORONARIANA / DIP /
POSTO DE ENFERMAGEM / BERÇÁRIOS / MEDICINA NUCLEAR / ANATOMIA PATOLÓGICA / CAPELA
MORTUÁRIA / CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO / HEMODIÁLISE / LACTÁRIO / CTQ / NECROTÉRIO /
LABORATÓRIO / EXPURGO / ABRIGO DE LIXO / AMBULATÓRIO / ENFERMARIAS / QUARTOS / SALAS
DE ESPERA / ADMINISTRAÇÃO / ESTAR MÉDICO E DE ENFERMAGEM / CENTRO DE ESTUDOS /
CORREDORES / LAVANDERIAS

CAMA / COLCHÃO / PÉS /
CABECEIRA
(utilizar a técnica de limpeza e/ ou
desinfecção)
PAREDES
(utilizar a técnica de limpeza e / ou
desinfecção)

Limpeza com detergente neutro enxaguar, secar e finalizar com álcool
a 70% no colchão e cabeceira (luva amarela). Os pés das camas
devem ser limpos com (luva verde) pano próprio.

Limpeza com detergente (neutro ou multiuso) enxaguar, secar usar
movimento unidirecional de cima para baixo.

LIXEIRAS
(utilizar a técnica de limpeza e / ou
desinfecção)

Limpeza com detergente (neutro ou multiuso) enxaguar e secar.

ESCADINHAS
(utilizar a técnica de limpeza e/ ou
desinfecção)
TETO
(utilizar a técnica de varredura)
PISO
(utilizar a técnica de limpeza e/ ou
desinfecção).
( detergente neutro ou multiuso)
Importante:
Máscara e óculos devem ser utilizados
neste momento
JANELAS / VIDRAÇAS / PORTAS /
LUMINÁRIAS
(utilizar a técnica de limpeza e/ ou
desinfecção)

Limpeza com detergente (neutro ou multiuso) e enxaguar e secar.

Utilizar o pano úmido, a fim de realizar a retirada de pó.
Diariamente – varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar (sempre
iniciando pelos cantos e conduzindo de forma que não atrapalhe o
trânsito).
Semanalmente – lavar com máquina utilizando detergente (neutro ou
multiuso) . Encerar com cera acrílica e polir, conforme necessidade.
obs: na presença de secreções, retirar o excesso com papel toalha ou
com auxílio de rodo e pá e realizar a limpeza. nos casos de sangue,
após a limpeza proceder com a técnica de desinfecção.
Limpeza com água e detergente (neutro ou multiuso), enxaguar e
secar.

MESAS DE CABECEIRA / REFEIÇÃO /
POLTRONAS / CADEIRAS
(utilizar a técnica de limpeza e/ ou
desinfecção)

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e friccionar álcool a 70%
nas mesas de refeição.

BIOMBOS
(utilizar a técnica de limpeza e/ ou
desinfecção)

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar.

BANCADAS E PRATELEIRAS
(utilizar a técnica de limpeza

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar.

SUPORTES DE SORO E BALANÇA
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar.

TELEFONE

Friccionar com álcool a 70%.

SABONETEIRAS

Interior - enxaguar com água corrente, secar e reabastecer a
saboneteira.
Parte externa - Limpeza.

PAPELEIRAS

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e friccionar álcool a 70%.

EXPURGO

Lavar no final do expediente usando detergente (neutro ou multiuso),
enxaguar e finalizar com solução desinfetante. Manter organizado.

ARMÁRIOS
PARTE INTERNA e EXTERNA

Remoção de pó com pano úmido
Móveis de madeira - utilizar lustra móveis.
Móveis de fórmica - limpeza com multiuso, enxaguar e secar .

ESCANINHOS

Remoção de pó com pano úmido

GELADEIRAS

PARTE INTERNA – limpar com detergente neutro enxaguar e secar.
(utilizar luva de procedimento)
PARTE EXTERNA – limpar com detergente neutro, enxaguar e secar.
(utilizar luva amarela)

PROTEÇÃO BATE MACA

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar.

BERÇO ACRÍLICO / BERÇO FIXO
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar. Nos colchões,
finalizar com álcool a 70%.

INCUBADORA
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar.
Friccionar parte metálica e o colchão com álcool a 70%, 3 vezes
para finalizar.
Outras ações deverão ser realizadas pela enfermagem ou equipe de
manutenção do equipamento.
obs.: não utilizar álcool no acrílico.

PIAS

Lavar com detergente (neutro ou multiuso), enxaguar e secar.

CONTAINER

Levar o container para uma área externa própria para lavagem de
container.
Lavar interna e externamente com detergente, enxaguar e fazer a
desinfecção usando solução desinfetante.

ABRIGO DE LIXO

Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar.
Realizar a desinfecção.

ELEVADOR
(utilizar a técnica de limpeza e
desinfecção)

PAREDES – limpar com detergente (neutro ou multiuso) e enxaguar
usando movimento unidirecional de cima para baixo.
PISO – limpeza com detergente (neutro ou multiuso) de dentro para
fora, enxaguar e secar.

TANQUE

Limpeza - lavar com detergente (neutro ou multiuso) e auxílio da
escovinha, aplicar solução desinfetante e enxaguar.
Limpeza com detergente neutro, enxaguar e secar.

FOCO DE LUZ
MESA CIRÚRGICA
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)

Retirar excesso de secreções, limpar com detergente neutro,
enxaguar, secar e friccionar com álcool a 70%.

BEBEDOUROS

Limpeza com detergente neutro, enxaguar, secar e friccionar álcool
a 70% nas torneiras.

BANHEIROS / VESTIÁRIOS (FEMININO / MASCULINO)

PAREDES / BOX / AZULEJOS
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)
PORTAS / PORTAIS

PISO
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)

LIMPEZA DE ESPELHOS
LIMPEZA DE ARMÁRIOS

Limpeza com detergente (neutro ou multiuso) usar movimentos unidirecionais
de cima para baixo, quando necessário, utilizar escova para remover crostas
dos rejuntes.
Limpar com detergente (neutro ou multiuso) de cima para baixo, enxaguar e
secar.
Diariamente – varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. Movimento
unidirecional de dentro para fora.
Semanalmente – lavar com máquina utilizando detergente neutro.
Obs: na presença de secreções, retirar o excesso com papel toalha ou com
auxílio de rodo e pá. Proceder a desinfecção.
Limpeza com pano úmido e secar.
Parte externa – limpar com detergente (neutro ou multiuso) enxaguar e secar.

Tampar o vaso sanitário, acionar a descarga, lavar com detergente multiuso e
auxílio de uma escovinha, enxaguar.
Lavar a descarga com detergente, enxaguar e secar.

LOUÇAS SANITÁRIAS E DESCARGA
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)
PIAS / TORNEIRAS
(utilizar a técnica de limpeza e ou
desinfecção)

Lavar com detergente (neutro ou multiuso) enxaguar, secar e friccionar álcool
a 70% nas torneiras.

LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS
PÁTIOS / JARDINS / ESTACIONAMENTOS / GARAGENS / CALÇADAS

VARREDURA

Varrer com vassoura de piaçava.

LAVAGEM POR PROCESSO
MECÂNICO.

Ensaboar e enxaguar, sempre que necessário.

PLACAS DE SINALIZAÇÃO,
EXTINTORES E CAIXAS DE
INCÊNDIO

Limpeza com pano úmido.

PORTÕES DE FERRO E GRADES
RALOS

Limpeza com pano úmido.
Retirar todos os detritos existentes e lavar com uso de equipamentos
de proteção adequados.

FORMULÁRIO MULTIAPLICATIVO
FORMULÁRIO MULTIAPLICATIVO
(Aplicável: Solicitação de Serviços, Serviços Programados Executados, Check-List)
Mês:

/ Ano: 2010

1- DADOS DO SERVIÇO
SETOR P/ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
SERVIÇO SOLICITADO ( )

SERVIÇO PROGRAMADO ( )

DATA DA PROGRAMAÇÃO / SOLICITAÇÃO DO SERVI

/

/

RESPONSÁVEL PELO SETOR / PELA SOLICITAÇÃO:
2- DADOS EXECUÇÃO DO SERVIÇO
COLOCAR X NAS QUADRICULAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data da Execução dos Serviços
SERVIÇOS EXECUTADOS

Frequência
/

/

/

/

/

/

/

/

ARMARIO INTERNO
ARMARIO EXTERNO
BANHEIRO
BIOMBOS
COLCHÃO (CABECEIRA / PÉS / GRADES /
BRAÇADEIRAS)

ESCADINHA
JANELA / PERSIANA
LUMINÁRIAS
LIMPEZA DE PORTAS
VENTILADORES
MOBILIA
PAREDE / RODAPÉ
PISO - LAVAGEM
PISO - POLIMENTO
PISO -TRATAMENTO
PORTAS E DIVISÓRIAS
SAÍDA DE AR
SUPORTE DE SORO
VENTILADORES
VIDRAÇAS EM GERAL
RECIPIENTES COLETORES DE
RESÍDUOS

RUBRICA: ENCARREGADO RESP.
PELO SERVIÇO

Legenda: N/T = Não tem

S/CL = Sem condições de limpeza * = com a presença e auxílio de um profissional do Setor.

3 - PARECER DO SERVIÇO EXECUTADO
Data da Execução
/

/

/

/

/

/

/

/

Serviço Satistafório?
Não
Sim

Assinatura Responsável pelo Setor

Obs. Indicar no verso o que pode ser melhorado.
Ciente Responsável pelo Setor de Limpeza

frente

LEITOS / BOX´S
DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Observações:

verso

ANEXO III

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO P/ PRODUTOS DILUÍDOS

NOME DO PRODUTO

NOME COMERCIAL

FORNECEDOR / REG. MS

COMPOSIÇÃO

QUÍMICO RESPONSÁVEL

PRODUTO DILUÍDO
DATA
HORA
VALIDADE

NOME DO RESPONSÁVEL

DILUIÇÃO DE USO

PRODUTO



(H2O)

MATRÍCULA

ANEXO IV
ADESIVOS

ANEXO V
CONTROLE DE VACINAS

CONTROLE DE VACINAS
NOME

vacina vencendo
vacina vencida
A Influenza é vacina de campanha

1a.dose

HEPATITE B
2a. dose 3a.dose

DUPLA ADULTO (Difiteria e Tétano)
1a.dose 2a. dose 3a.dose
reforço

Triplice
1 dose

LEGISLAÇÃO, INSTRUMENTOS NORMATIVOS E AFINS.
ANVISA, Conceitos Técnicos – Consulta: www.anvisa.gov.br.
ANVISA, Orientações para Consumidores de Saneantes, 2003.
ANVISA, Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Limpeza e Desinfecção de
Superfícies, 2010.
Decreto Municipal nº 20.738, de 13/11/01, que estabelece o Programa Emergencial de
Fiscalização do Lixo Hospitalar.
Decreto Estadual nº 41.752, de 17/03/2009, que torna obrigatório que os
estabelecimentos situados no Estado do Rio de Janeiro, que comercializam lâmpadas
fluorescentes, coloquem à disposição dos consumidores lixeira para a sua coleta quando
descartadas ou inutilizadas, e dá outras providências.
Lei Municipal nº 3.273, de 06/09/01, que dispõe sobre a Gestão do Sistema de Limpeza
Urbana no Município do Rio de Janeiro e sua respectiva regulamentação pelo Decreto
Municipal nº 21.305, de 19/04/02.
Lei Federal nº 9.605, de 12/02/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências
(Lei de Crimes Ambientais).
Norma ABNT NBR-7.500, de 04/01 – Símbolos de Riscos.
Normas ABNT NBR-9.190, de 12/93 e NBR-9.191, de 07/00 – Sacos Plásticos para
Acondicionamento de Lixo / Classificação e Sacos Plásticos para Coleta de Lixo /
Especificação.
Norma ABNT NBR-10.004, de 09/87 – Resíduos Sólidos / Classificação.
Norma ABNT NBR-12.235 de 1988 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos Procedimento.
Normas ABNT NBR-12.807 e NBR-12.808, de 01/93; NBR-12.809, de 02/93 e NBR12.810, de 01/93 – Resíduos de Serviços de Saúde - Terminologia e Classificação;
Manuseio de Resíduos de Serviços de Saúde / Procedimento e Coleta de Resíduos de
Serviços de Saúde / Procedimento.
Normas Técnica COMLURB 42-10-01 - Credenciamento para Prestação de Serviços de
Coleta e Remoção.
Norma Técnica COMLURB 42-30-01 - Remoção de Lixo Domiciliar Extraordinário.

Normas Técnica COMLURB 42-60-01 – Acondicionamento, Coleta e Destinação Final de
Resíduos de Serviços de Saúde.
Portaria M.T.E. nº 485, de 11/11/2005, que regulamenta a NR-32 que dispõe sobre
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde.
Resolução ANVISA RDC nº 306, de 07/12/04, que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
Resolução CONAMA nº 358, de 29/04/2005, que dispõe sobre o Tratamento e disposição
final dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 275/01, de 25/04/01, que estabelece código de cores para os
diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.
Resolução ANVISA RDC nº 50, de 21/02/02, e suas alterações, que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.
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