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Ofício Circular nº 279/2021 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. 

 

Às empresas contratadas prestadoras de serviços de limpeza e conservação predial 

Às Unidades Acadêmicas e Administrativas 

 

Assunto: Protocolo Operacional Padrão de limpeza de áreas administrativas e de ensino para o 

enfrentamento do Covid-19 

 
Prezados(as) Senhores(as): 

 
1. Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para apresentar o protocolo 

operacional de limpeza de áreas administrativas e de ensino para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 
2. As rotinas de limpeza e desinfecção ambiental são ferramentas indispensáveis para a prevenção 

e controle de surtos e da disseminação de microrganismos.  

 
3. Ademais, o protocolo aqui disponibilizado está em consonância com o plano de contingência 

da UFRJ visando o retorno seguro às atividades presenciais. 

 
4. Diante do exposto, na certeza da habitual compreensão e colaboração de V.Sas., reafirmo que a 

Coordenação Geral de Contratos/SGG/PR6 permanece à disposição para esclarecimentos adicionais que 

se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 
 

 

WILMA CORRÊA DE ALMEIDA 

Coordenadora Geral de Contratos 

 

Ciente e de acordo. 

 

RODRIGO FIGUEIREDO DA GAMA 
Superintendente Geral de Gestão 

 

 

ANDRÉ ESTEVES DA SILVA 

Pró-Reitor de Gestão e Governança 
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PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO DE LIMPEZA 
 

 

1. LIMPEZA 

 

1.1. Limpeza - É a remoção de toda a sujidade de qualquer superfície ou ambiente, como piso, 

paredes, teto, mobiliário e equipamentos em geral. A limpeza deve ser feita com água, detergente e ação 

mecânica manual, procedimento básico que precede ao processo de desinfecção; 

1.2. Desinfecção - Processo de destruição dos micro-organismos existentes em equipamentos ou 

superfícies, mediante a aplicação de germicida após a limpeza total da superfície; 

1.3. Higienização concorrente - É o processo de limpeza associado à desinfecção realizado todos os 

dias em pisos, instalações sanitárias, superfícies horizontais de equipamentos e mobiliários, com o 

esvaziamento e troca de recipientes de resíduos de serviços de saúde e organização geral do ambiente. 

Indicação: a cada três horas; 

1.4. Higienização imediata - É o processo de limpeza associado à desinfecção, realizado quando 

houver sujidade e/ou matéria orgânica. Sempre que necessário; 

1.5. Higienização terminal - É a limpeza com a desinfecção ambiental que abrange pisos, paredes, 

equipamentos, mobiliários (incluindo mesas e cadeiras), janelas, vidros, portas, grades de ar-

condicionado, luminárias e teto, em todas as suas superfícies externas e internas. Indicação: uma vez 

por dia, programada e realizada sempre com os ambientes vazios, de preferência, após o horário de 

expediente. 

 

2. PRODUTOS  

2.1. Os produtos usados na higienização devem seguir um padrão preconizado pela empresa 

contratada para o serviço de limpeza e desinfecção, compatíveis com as necessidades das áreas 

classificadas como não críticas. Produtos básicos: 

2.1.1. Sabão;  

2.1.2. Detergente;  

2.1.3. Álcool 70%;  

2.1.4. Água sanitária;  

2.1.5. Quaternário de Amônio (para superfícies onde não se pode aplicar a água sanitária) 

diluído de acordo com as orientações do fabricante contidas no rótulo do produto.  

 

Observações:  

a) O uso de água sanitária diluída em pisos e outras superfícies deve respeitar o tempo de 

ação de dez minutos, ou de acordo com as orientações do fabricante no rótulo do produto;  

b) Como os produtos podem deixar manchas em alguns materiais, é recomendado ao 

profissional sempre conferir as informações no rótulo;  

c) Para a eficácia, os produtos químicos usados nos procedimentos de limpeza e 

desinfecção de superfície dos ambientes devem conter no rótulo as instruções de utilização, o 

número de registro ou de notificação da Anvisa e a categoria de uso;  

d) Essas soluções devem ser estocadas em lugares fechados, frescos e em frascos opacos, 

evitando a exposição à luminosidade. 
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3. Boas Práticas para Profissionais de Limpeza 

 

3.1. Higienizar as mãos com frequência;  

3.2. Não usar anéis, relógios, piercings, brincos e demais adornos durante o período de trabalho;  

3.3. Os cabelos devem ser curtos ou mantidos sempre presos;  

3.4. As unhas devem estar sempre aparadas, limpas e sem esmalte;  

3.5. O uso de barba e bigode deve ser evitado;  

3.6. Fazer o uso correto dos equipamentos de proteção individual oferecidos;  

3.7. Após os procedimentos diários de limpeza e desinfecção, os baldes, vassouras e demais 

equipamentos utilizados devem ser higienizados e guardados adequadamente no Depósito de Material 

de Limpe;  

3.8. Notificar aos superiores os casos de acidentes envolvendo material contaminado ou exposição 

indevida;  

3.9. Manter a carteira de vacinação em dia; 

3.10. Utilizar EPI´s em especial Máscaras de proteção individual.  

 

Observação:  

 

a) A indicação da Anvisa, através da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 

(atualizada em 21/03/2020), para uso dos profissionais de limpeza em ambientes onde há 

contaminação por Covid-19 é a máscara cirúrgica. 

 

4. Recomendações Gerais para os Procedimentos 

 

4.1. Nunca varrer superfícies a seco, pois esta prática favorece a dispersão de micro- -organismos 

veiculados pelas partículas de pó;  

4.2. Sempre utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza 

de pisos;  

4.3. Para a limpeza de pisos, adotar as técnicas de varredura úmida, em seguida ensaboando, 

enxaguando e secando;  

4.4. O processo de limpeza e desinfecção deve sempre começar do ambiente mais limpo para o mais 

sujo;  

4.5. No processo de limpeza e desinfecção de superfícies, usar baldes, panos, vassouras e outros 

equipamentos de cores diferentes para cada área, como banheiro, copa, refeitório e administração;  

4.6. Os panos da limpeza do piso NÃO podem ser utilizados em bancadas e mobiliário, sendo 

recomendado o uso de panos de cores diferentes ou descartáveis para facilitar a separação;  

4.7. A desinfecção de superfície deve ser sempre precedida de limpeza;  

4.8. O profissional de limpeza deve manter abastecidos os dispensadores de sabão líquido, papel-

toalha e álcool em gel; • O recolhimento do resíduo comum deve ocorrer, preferencialmente, três vezes 

ao dia, ou de acordo com a demanda de cada setor;  

4.9. A desinsetização periódica deve ser realizada de acordo com a necessidade de cada instituição. 
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5. Rotinas de Higienização das Superfícies 

 

5.1. Banheiro, boxes e vestiários  

5.1.1. Lavar com água e sabão ou detergente;  

5.1.2. Realizar movimentos unidirecionais, de cima para baixo;  

5.1.3. Enxaguar e fazer a desinfecção com água sanitária;  

5.1.4. Aguardar o tempo de ação da água sanitária por dez minutos, ou de acordo com as 

informações do fabricante no rótulo do produto;  

5.1.5. Se necessário, usar escova para remover crostas dos rejuntes;  

5.1.6. Fazer a limpeza diariamente, no mínimo três vezes ao dia ou sempre que necessário; 

5.1.7. No caso de Maçanetas, torneiras, puxadores, descargas e interruptores dos banheiros, 

nos horários de pico de utilização, a limpeza deve ser realizada de uma em uma hora; 

5.1.8. Atenção especial para os pontos contaminantes: Válvula de descarga / Torneiras / 

Maçanetas / Dispenser de Sabonete / Dispenser de Papel Higiênico / Lixeira / Papeleira; 

5.1.9. Os panos utilizados na limpeza do piso NÃO devem ser utilizados em outras áreas; 

5.1.10. Luvas utilizadas para a limpeza do banheiro deverão ter seu uso restrito SOMENTE AO 

BANHEIRO. 

 

 

5.2. Portas e portais  

5.2.1. Limpar com água e sabão ou detergente;  

5.2.2. Realizar movimentos unidirecionais, de cima para baixo;  

5.2.3. Evitar o uso de produtos abrasivos.  

 

5.3. Maçanetas, torneiras, puxadores, corrimão e interruptores  

5.3.1. A limpeza deve ser feita com pano umedecido em água e sabão, retirando em seguida o 

excesso com um pano limpo e úmido;  

5.3.2. A desinfecção deve ser feita com álcool 70%; 

5.3.3. Todo este procedimento deve ser feito de três em três horas, no máximo, ou sempre que 

a rotina do setor exigir; 

5.3.4. No caso de Maçanetas, torneiras, puxadores e interruptores dos banheiros, nos horários 

de pico de utilização, a limpeza deve ser realizada de uma em uma hora. 

 

5.4. Elevadores 

5.4.1. Fazer a limpeza com água e sabão ou detergente, com movimento unidirecional, sempre 

de cima para baixo;  

5.4.2. Fazer a desinfecção do espelho e painel de controle do elevador com álcool 70%;  

5.4.3. Fazer a limpeza diariamente, três vezes ao dia ou sempre que necessário;  

5.4.4. Sempre enxaguar e secar.  

 

5.5. Escadas  

5.5.1. Fazer a limpeza úmida;  
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5.5.2. Fazer a desinfecção com água sanitária;  

5.5.3. Utilizar o equipamento sinalizador de “Área Molhada” para alertar os usuários sobre o 

serviço de limpeza em andamento. 

 

AÇÕES NECESSÁRIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
 

1. Obrigações das empresas contratadas: 

 
1.1. Providenciar treinamento das equipes para que estas sigam as normas preconizadas pelo Manual 

da Abralimp, bem como as diretrizes do Ministério da Saúde, OMS e ANVISA; 

1.2. Providenciar treinamento para capacitação para manuseio e descarte de resíduos contaminantes, 

como máscaras usadas, conforme Resolução da Vigilância Sanitária; 

1.3. Providenciar as alterações necessárias nos planos de limpeza para que se priorize a limpeza dos 

banheiros, maçanetas, corrimãos, interruptores bem como o reabastecimento de papel-toalha e papel-

higiênico; 

1.4. Previsão de pelo menos 1 (uma) máscaras cirúrgicas descartáveis para cara 2 (duas) horas 

trabalhadas por empregado.  Quantitativo total de: 

1.4.1. 88 máscaras cirúrgicas por empregado de segunda a sexta feira; 

1.4.2. 96 máscaras cirúrgicas por empregado de segunda a sábado; 

1.4.3. 90 máscaras cirúrgicas por empregado de domingo a domingo em regime de plantão 

12/36. 

 

2. Obrigações dos fiscais de contrato:  

 

2.1. Acompanhamento nas rotinas de limpeza e consequentemente nos planos de limpeza aprovados 

e implementados para adequação das novas rotinas; 

2.2. incluir previsão de quantitativo ainda a ser definido pela fiscalização local de Alcool 70 pois 

este item não existe nos atuais contratos e limpeza da UFRJ; 

2.3. Verificar junto a fiscalização local a necessidade de ajuste de demais insumos tais como 

Hipoclorito de Sódio, Detergente, Quaternário de Amônio. 

 

3.  Obrigações das Unidades: 

 

3.1. Que providenciem dispenser de álcool nos banheiros; 

3.2. Que intensifiquem ações visando abastecer com sabão liquido e papel toalha, itens estes 

considerados como imprescindíveis para higienização das mãos, nos banheiros visando reduzir os riscos 

de contaminação;   

3.3. Que observem a existência de vazamentos, torneiras com defeito ou qualquer outro problema 

que possa levar a falta de água potável nos banheiros, solicitando o reparo imediato dos problemas 

encontrados; 

3.4. Que seja providenciado a fixação nas portas dos banheiros da Unidade de planilha à ser 

preenchido pelo colaborador que realiza a limpeza, contendo minimamente as seguintes informações: 
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3.4.1. Data; 

3.4.2. Horário; 

3.4.3. Responsável pela Limpeza. 

 

3.5. Criação de e-mail para comunicação entre os usuários do serviço de limpeza e a fiscalização 

local para acompanhamento da execução do mapa de limpeza; 

3.6. Alertar as Unidades sobre a necessidade de alteração do mapa de limpeza e da responsabilidade 

da fiscalização local sobre a cobrança do cumprimento por parte da contratada da execução do referido 

mapa. 
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