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09 | PROCEDIMENTOS DE ISOLAMENTO E DE SANITIZAÇÃO 

DE AMBIENTES DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IFPE 

COM SUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO 

Âmbito de aplicação: Interno (campi IFPE) 

Beneficiários: Toda a comunidade IFPE 

Referências técnico -

científica (Citar documento 

base / órgão de origem): 

Nota Técnica nº 04/2020 - GVIMS/GGTES/ANVISA (atualizada em 21/03/2020) 

Nota Técnica Nº 34/2020 - SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA 

Plano de Contingência da Fiocruz diante da pandemia da doença pelo SARS-

Cov-2 (COVID-19), março/2020 – FIOCRUZ / Ministério da Saúde. 

Manual de Procedimentos de Limpeza durante a pandemia - ABRALIMP 

Objetivos / Propósitos do 

Protocolo: 

Instituir e promover ações para isolamento e sanitização dos ambientes 

internos do IFPE com suspeita de contaminação por SARS-CoV-2, visando 

reduzir o risco de disseminação da infecção no uso destes ambientes. 

Responsáveis pela 

elaboração / revisão 

(Nome / Siape):  

Wendell Soares Carneiro /1055746  

Ana Karine Laranjeira de Sá /2105002  

Claudia Fabiane Gomes Gonçalves /1521979  

Luanna dos Santos Rocha /1006181  

Robervam de Moura Pedroza /1804300  

Maria do Socorro Torres Galindo dos Santos /1243784  

Valdirene Pereira da Silva Carvalho /2477872 

Local de aplicação/ 

Responsável pela 

Aplicação:  

Ambientes internos de todos os campi do IFPE utilizados por pessoas com 

suspeita ou confirmação SARS-Cov-2 / Coordenação de Serviços Gerais e 

Manutenção 

 

Na Identificação de Casos Suspeitos ou Confirmados de Sars-Cov-2 

 
• Seguir o Protocolo 07 (Procedimento para identificação, monitoramento e providências para pessoas 

com suspeita de sintomas do COVID-19) para identificação de casos suspeitos/confirmados, 

comunicação ao responsável pela coordenação de Serviços Gerais e Manutenção para que sejam 

prontamente adotadas as medidas de isolamento e sanitização dos ambientes com suspeita de 

contaminação. 

• Desocupar e isolar o ambiente em que o caso suspeito ou confirmado de SARS-CoV-2 tenha 

permanecido, mantendo as portas de acesso ao ambiente trancadas ou utilizando, quando disponível, 

placas de isolamento e/ou fitas zebradas de isolamento, até que seja realizada a sanitização do 

ambiente por equipe de serviços gerais capacitada. 

 

Descrição das Ações e Tarefas (Passo a Passo para Aplicação) 

Sanitização de ambientes internos com suspeita e/ou confirmação de contaminação por SARS-CoV-2. 

 Passo 1 Separar todo o material necessário a ser utilizado para o processo de 

sanitização do ambiente, levando em consideração os produtos e 

materiais disponíveis, bem como os tipos de superfícies a serem 

desinfectadas – como tipo de piso, objetos e equipamentos presentes 
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(carteiras, mesas, equipamentos eletrônicos, material de papelaria, 

maçanetas, interruptores, torneiras, vasos sanitários, entre outros). 

 Passo 2 Realizar a lavagem básica das mãos, com água e sabão, e enxugar com 

papel toalha descartável – ver Protocolo 01 (Procedimento de 

higienização das mãos). 

 Passo 3 Colocar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados, 

conforme Protocolo 08 (Orientações sobre a colocação e retirada dos 

Equipamentos de Proteção Individual). 

 Passo 4 Recolher o lixo e realizar a limpeza da área menos suja para a mais 

suja, iniciando o processo de limpeza e desinfecção pelas paredes, 

janelas, portas, escolhendo-se os materiais e produtos apropriados 

para cada item (Anexo 1) e o Protocolo 10 (Diretrizes para a Preparação 

dos Locais de Trabalho); e em seguida, realizar a limpeza e desinfecção 

do piso com solução sanitizante de hipoclorito de sódio, conforme 

Protocolo 04 (procedimentos para preparação de soluções 

sanitizantes para desinfecção de ambientes e superfícies). 

 Passo 5 Limpar e descontaminar dispensers de descartáveis (como suportes de 

papel, álcool, etc) e mobiliários, equipamentos e objetos que estejam 

nas superfícies, ao alcance das mãos (carteiras, mesas, computadores, 

projetores, etc), escolhendo-se os materiais e produtos apropriados 

para cada item (Anexo 1), realizando a fricção com o material e produto 

sanitizante específico, com base no Protocolo 10 (Diretrizes para a 

Preparação dos Locais de Trabalho). 

 Passo 6 Recolher e limpar os equipamentos utilizados no procedimento. 

 Passo 7 Antes de sair do ambiente, o colaborador deverá remover as 

placas/fitas de isolamento, higienizar novamente as maçanetas das 

portas com pano umedecido em solução desinfetante. Informar à 

chefia imediata sobre a conclusão do procedimento de sanitização do 

ambiente, para a liberação do mesmo para uso. 

 Passo 8 Acondicionar os equipamentos (já limpos e desinfectados) utilizados 

no procedimento em local adequado. 

 Passo 9 Remover os EPIs, conforme Protocolo 08 (Orientações sobre a 

colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual). 

 

Observações 

• A limpeza e a desinfecção devem acontecer em um único sentido, nunca em movimentos, circulares 

ou de vai e vem para evitar contaminação. 

• De modo geral, os processos devem seguir as etapas de acordo com as áreas a serem higienizadas: 

Limpeza seca, Limpeza úmida e Limpeza molhada. 

• Ao finalizar o procedimento de sanitização do ambiente é preciso especial atenção quanto à 

higienização dos materiais e equipamentos utilizados durante o procedimento, assim como cuidado 

no manuseio para evitar a contaminação.  

• Todos os equipamentos utilizados no processo de limpeza devem ser lavados e desinfetados com 

pano umedecido em solução desinfetante, incluindo áreas de contato e rodas.  

• Destaques sobre máquinas/equipamentos:  

I. Aspiradores: usar máscara no processo de retirada e descarte dos resíduos sólidos e líquidos; 

II. Lavadoras: realizar o descarte da água e higienizar os tanques.  
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Cuidados com os Materiais Após Conclusão do Procedimento 

• Lavar as luvas com água e sabão, antes da retirada. Removê-las cuidadosamente evitando a 

contaminação e, na sequência, realizar a lavagem básica das mãos (considerar o Protocolo 01 - 

Procedimento de higienização das mãos).  

• Ao final do procedimento ou do expediente, retirar todos os EPIs utilizados, desprezando os itens 

descartáveis em sacos de lixo. As botas de segurança, óculos de proteção e luvas deverão ser lavadas 

(as luvas deverão ser lavadas na parte externa e interna), e colocados para secar. O uniforme deverá 

ser colocado em saco para ser lavado e preparado para reutilização. Ressalta-se que ao retirar os EPIs, 

o profissional deve ter especial atenção para não se contaminar, lavando as mãos com água e sabão, 

podendo finalizar com álcool gel 70%. 

 

Normas de Segurança e 

EPCS / EPIs Obrigatórios: 

Luvas de trabalho pesado (látex ou nitrílicas), capote/avental 

impermeável, máscara cirúrgica, touca, óculos de proteção ou face 

shield, botas de segurança ou sapato fechado impermeável. 

Provisão de Materiais, 

Equipamentos e Mão de 

obra necessários para a 

preparação: 

Preencher ANEXO I, em caso de compras e/ou contratação. 

Periodicidade de aplicação 

das ações do protocolo 

Início: 

Retorno das atividades 

acadêmicas presenciais 

Término: 

Indeterminado 

Aspectos relevantes 

na aplicação 

Para aplicação eficaz e com riscos minimizados a todos os envolvidos 

no processo, os funcionários terceirizados e servidores necessitam 

ser devidamente orientados para que o processo obtenha êxito 

 

(*) As Ações previstas neste protocolo foram baseadas em bases científicas para prevenção e controle ao Corona 

Vírus e Seus efeitos, possuindo caráter preventivo e mitigatório visando minimizar os Riscos de Contaminação pelo 

agente e seus efeitos. 

(**) Os casos omissos deverão ser analisados individualmente pela comissão de enfrentamento ao COVID 19, bem 

como revisados por todos os protocolos afim de que seja exclusa a possibilidade de resolução por outros e 

atribuído um novo direcionamento a estes.  
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE NECESSIDADES PREVISTAS 

NO PROTOCOLO 

 

 

Solicitação de Compra / 

Contratação de Serviços para atendimento a 

Protocolo 

Data da 

Requisição: 

/  / 

Título do Protocolo / Finalidade / Local e 

Prazo de duração do item solicitado: 

 

Procedimentos de isolamento e de 

sanitização de ambientes das Instalações 

internas do IFPE com suspeita de 

contaminação. 

 

Solicitante / 

Siape: 

 

Aprovador 

responsável / 

Siape: 

 

 

  

Item Nomenclatura do material 

ou serviço 

Quantidade Unidade 

01 Solução desinfetante  Litro 

02 Álcool 70%  Litro 

03 Borrifadores  Unidade 

04 Máscaras  Unidade 

05 Sacos plásticos  Unidade 

06 Luvas de proteção  Pares 

07 Óculos de proteção  Unidades 

08 Avental de proteção  Unidade 

09 Botas de proteção  Pares 

    

    

    

    

    

    

Responsável pela solicitação de compra: 

 

 

Nº SIAPE 

 

 

DATA:      /     / 

Responsável pela aprovação para 

compra: 

 

 

Nº SIAPE  

 

 

DATA:       /     / 

 

  



COMITÊ EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS | 

PROTOCOLO DE AÇÕES PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

PROTOCOLO Nº09 | 6 

ANEXO II 

MATERIAIS, PRODUTOS E MÉTODOS DE LIMPEZA POR ÁREA 

 

 
Fonte: ABRALIMP, 2020. 


