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ÁREA/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA PRODUTO PROCEDIMENTOS UTENSÍLIOS 
EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 
RESPONSÁVEL 

ÁREA DE ISOLAMENTO 
Quando 
utilizada  

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Lixívia na concentração 
original de cloro livre a 5%, 
na diluição de 1/50, ou 
seja, 1 parte de lixívia em 
49 partes iguais de água. 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de 
quarentena ou isolamento, de suspeito ou doente 
confirmado, deve seguir as seguintes indicações:  
▪ Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa 

doente, ou suspeita de estar doente sair da área de 
isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os 
procedimentos de limpeza em segurança;  

▪ Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) 
com concentração original de 5% ou mais de cloro 
livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. 
A solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 
1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água; 

▪ Lavar primeiro as superfícies com água e 
detergente;  

▪ Em seguida, espalhar uniformemente a solução de 
lixívia nas superfícies; 

▪  Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo 
menos 10 minutos – ler as instruções do 
fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental; 

▪ De seguida enxaguar as superfícies só com água 
quente; 

▪  Deixar secar ao ar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Borrifador 
▪ Pano 
▪ Balde 

▪ Bata 
impermeável 

▪ Máscara  
▪ Luvas 

resistentes 
aos 
desinfetantes 

▪ Farda de 
trabalho 

▪ Calçado 
fechado 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

ÁREA/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA PRODUTO PROCEDIMENTOS UTENSÍLIOS 
EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 
RESPONSÁVEL 
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PUXADORES DE PORTAS/ 
INTERRUPTORES/CORRIMÕES 
LOCAIS DE TOQUE FREQUENTE 

Várias veze 
durante o dia 

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Álcool a 70 % 
Ou Lixívia na concentração 
original de cloro livre a 5%, 
na diluição de 1/50, ou 
seja, 1 parte de lixívia em 
49 partes iguais de água 

Desinfeção aplicando o desinfetante com um pano ou 
toalhete. 

▪ Borrifador 
▪ Panos 
▪ Toalhetes 
 

▪ Máscara  
▪ Luvas 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

REFEITÓRIO: 
MESAS/ 
CADEIRAS/ 
CADEIRAS DE PAPA 

Sempre que 
utilizadas 

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Álcool a 70 % 
Ou Lixívia na concentração 
original de cloro livre a 5%, 
na diluição de 1/50, ou 
seja, 1 parte de lixívia em 
49 partes iguais de água 

Desinfeção aplicando o desinfetante com um pano ou 
toalhete. 

 
▪ Borrifador 
▪ Panos 
▪ Toalhetes 
 
 

▪ Máscara 
▪ Luvas 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

ÁREA DE PREPARAÇÃO E 
CONFEÇÃO DE ALIMENTOS 

Manter a 
frequência 
definida 

Manter a utilização de 
produtos adequados à 
área alimentar 

Os materiais de limpeza são específicos para estas 
áreas e seguem as regras definidas pela legislação em 
vigor; 
▪ Deve haver panos diferentes de limpeza para as 
bancadas e utensílios destas; as mesas, cadeiras e 
outro mobiliário; material específico para o chão; 
▪ Os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes 
devem ser produtos que não contaminem 
eventualmente os alimentos); 
▪ Não borrifar com desinfetante em spray nas áreas 
onde há alimentos em confeção ou em exposição. 
 

▪ Borrifador 
▪ Panos 
 

▪ Máscara  
▪ Luvas 
▪ Calçado 

fechado 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

ÁREA/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA PRODUTO PROCEDIMENTOS UTENSÍLIOS 
EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 
RESPONSÁVEL 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mínimo de 2 
vezes ao dia 
 
(A frequência 
de limpeza do 
chão deve ser 
de 3 vezes ao 
dia)  

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Lixívia na concentração 
original de cloro livre a 5%, 
na diluição de 1/50, ou 
seja, 1 parte de lixívia em 
49 partes iguais de água 

Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as 
áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 
Seguir a sequência: 
▪ Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e 

só depois o lavatório) e superfícies à volta destes; 
▪ Limpar os trocadores de fraldas; 
▪ Limpar as sanitas; 
▪ Limpar o chão; 
Limpeza da sanita: 
 − Parte interior: limpar o interior da sanita apenas 
com o piaçaba: 
▪   Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o 

autoclismo; 
▪ Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre 

a urina, porque provoca uma reação gasosa nociva 
para a saúde; 

▪  Aplicar o produto detergente com base 
desinfetante; deixar atuar durante pelo menos 5 
minutos; 

▪ Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  
▪ Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da 

sanita para que este também fique limpo; 
▪  Volte a puxar a água. 
 − Parte exterior da sanita: 
▪ Espalhar o detergente/desinfetante na parte de 

cima da sanita e sobre os tampos; 
▪ Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só 

depois, a parte exterior da sanita (em  

▪ Panos 
▪ Balde 
▪ Esfregona 

▪ Bata 
impermeável 

▪ Máscara  
▪ Luvas 

resistentes 
aos 
desinfetantes 

▪ Farda de 
trabalho 

▪ Calçado 
fechado 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

ÁREA/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA PRODUTO PROCEDIMENTOS UTENSÍLIOS 
EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 
RESPONSÁVEL 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
(CONTINUAÇÃO) 

  

▪ cima e nos lados); 
▪  Passar com pano só com água; 
▪ Deixar secar ao ar; o Limpar e desinfetar bem o 

botão do autoclismo. Pode desinfetar também com 
álcool a 70º-80º.  

▪ No final da limpeza, deve voltar a passar um pano 
humedecido em desinfetante em todas as 
torneiras. 

▪ Não esquecer de limpar frequentemente as 
maçanetas das portas das casas de banho. 

   

SALA DE ATIVIDADES: 
MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS 

Várias vezes 
durante o dia/ 
1 vez ao dia 

Água  
Detergente 
Solução de lixívia na 
diluição de uma medida 
de lixívia em 200 medidas 
iguais de água 
Álcool a 70 % 

▪ Os brinquedos de plástico ou de borracha que 
entrem na boca de uma criança devem ser lavados 
com água e detergente e se possível passar com 
álcool a 70º; 

▪ Os brinquedos que possam ser lavados e 
desinfetados em máquina, devem sê-lo 
preferencialmente; os que não suportem a 
temperatura elevada, mas possam ser lavados em 
máquina de lavar roupa, devem ser lavados a 
temperatura baixa (fria ou morna) e depois 
submetidos a um ciclo final de desinfeção com 
produto compatível com os brinquedos; verificar as 
instruções do fabricante para ter a certeza de que a 
máquina atinge a temperatura certa; 

▪  Os brinquedos que não podem ser lavados em 
máquina, mas podem ser imersos, devem ser 
lavados num recipiente específico para o efeito, 
com uma solução detergente e desinfetante 
compatível; deixar atuar durante 5 minutos; 
enxaguar apenas com água e por a secar de 
preferência em máquina se tolerarem o calor; 

▪ Panos 
▪ Toalhetes 
▪ Máquina de 

Lavar 
▪ Recipiente 

para 
enxaguamento  

▪ Máscara  
▪ Luvas 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

ÁREA/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA PRODUTO PROCEDIMENTOS UTENSÍLIOS 
EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 
RESPONSÁVEL 
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SALA DE ATIVIDADES: 
MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS 
(CONTINUAÇÃO) 

  

▪ Os brinquedos que não podem ser imersos e têm 
de ser limpos manualmente devem ser evitados em 
espaços públicos. Neste caso, se existirem, passar 
com um toalhete humedecido em desinfetante 
sobre todas as partes do brinquedo. Pode também 
humedecer um pano apenas em álcool a 70% ou 
um pano bem torcido humedecido em solução de 
lixívia na diluição de uma medida de lixívia em 200 
medidas iguais de água. Passar com um pano só 
com água de seguida e deixar secar ao ar; 

▪ Os brinquedos que aguentem a secagem em 
máquina de secar devem ser secos por este método 
preferencialmente. 

 
▪ Máscara  
▪ Luvas 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

FRALDÁRIO 
Entre cada 
utilização 
 

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Álcool a 70 % 
Ou Lixívia na concentração 
original de cloro livre a 5%, 
na diluição de 1/50, ou 
seja, 1 parte de lixívia em 
49 partes iguais de água 

As superfícies devem ter uma capa plástica coberta 
intacta (sem rasgões ou fendas);  
O profissional de limpeza que limpa o fraldário deve: 
▪ Limpar e desinfetar primeiro a cobertura plástica 

dos dois lados – lavar e desinfetar o colchão no 
sentido de cima para baixo e deixar secar ao ar na 
posição horizontal;  

▪ De seguida, lavar e desinfetar o tampo do móvel e 
as partes laterais e da frente do fraldário; passar 
depois com pano só com álcool a 70% porque tem 
uma ação mais rápida ou deixe secar ao ar. Pode 
também fazer uma limpeza e desinfeção deste 
espaço com toalhetes humedecidos em 
desinfetante compatível; 

Siga as instruções dos rótulos dos produtos utilizados 
sobre: diluições, regras de segurança na utilização, 
entre outras. 

 
 
▪ Toalhete 
▪ Panos 

 
 

▪ Máscara 
▪ Luvas 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

ÁREA/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA PRODUTO PROCEDIMENTOS UTENSÍLIOS 
EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO 
RESPONSÁVEL 
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Nota: Consultar Orientação 014/2020 de 21/03/2020 da DGS (nomeadamente, para verificar sempre a diluição da lixívia de acordo com o produto utilizado e as 
recomendações para o mesmo.) 

         

SUPERFÍCIES DE ÁREAS 
COMUNS 

1 vez por dia 

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Lixívia na concentração 
original de cloro livre a 5%, 
na diluição de 1/100, ou 
seja, 1 parte de lixívia em 
99 partes iguais de água e 
detergente 

▪ Lavar primeiro as superfícies com água e 
detergente. 

▪ Em seguida, espalhar uniformemente a solução de 
lixívia nas superfícies. 

▪ Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo 
menos 10 minutos – ler as instruções do 
fabricante/fornecedor. Essa etapa é fundamental. 

▪ De seguida enxaguar as superfícies só com água 
quente. 

▪ Deixar secar ao ar 

 
▪ Borrifador  
▪ Panos 

▪ Máscara  
▪ Luvas 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

DORMITÓRIO 
Antes e depois 
da sesta 

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Álcool a 70 % 
Ou Lixívia na concentração 
original de cloro livre a 5%, 
na diluição de 1/50, ou 
seja, 1 parte de lixívia em 
49 partes iguais de água 

As superfícies devem ter uma capa plástica coberta 
intacta (sem rasgões ou fendas);  
O profissional de limpeza que limpa o dormitório 
deve: 
▪ Limpar e desinfetar primeiro a cobertura plástica 

dos dois lados – lavar e desinfetar o colchão no 
sentido de cima para baixo e deixar secar ao ar na 
posição horizontal. 

▪ Borrifador  
▪ Panos 
▪ Toalhete 

 

▪ Máscara  
▪ Luvas 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 

CHÃO 
Mínimo de 2 
vezes ao dia 

Detergente de base 
desinfetante 
Ou Lixívia a 5% de cloro 
livre na forma original, na 
diluição de 1/100 ou seja, 
1 parte de lixívia em 99 
partes iguais de água 

Lavar com água quente e detergente comum, 
seguido da desinfeção com solução de lixívia diluída 
em água. 

▪ Balde 
▪ Esfregona 

▪ Calçado 
fechado 

Colaborador 
Responsável 
pela Limpeza 


