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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

 
 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA COVID-19 
 

O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) a 

alguns dias (plástico e aço inoxidável). Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação. 

Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa 

ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou 

janelas, nos períodos do dia com menor calor.  

 

A Associação Diogo de Azambuja (ADA) deve garantir que os profissionais que efetuam a limpeza dos 

espaços e equipamentos estão sensibilizados para o cumprimento das regras estabelecidas pela 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a 

colaboração das Forças Armadas, no âmbito do contexto de pandemia COVID-19. 

Salienta-se, ainda, a importância da ADA ter um plano de limpeza e desinfeção, devendo 

salvaguardar: 

o A afixação de informação útil em local visível e acessível aos funcionários; 

o O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e 

desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto; 

o A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados. 

 

Na desinfeção de uma área, as principais preocupações a ter em conta são: 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

Deve ser usado equipamento que proteja o profissional (Anexo I), quer dos produtos utilizados, quer 

de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga 

agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção.  

1 – MEDIDAS GERAIS 

2 – Procedimentos de limpeza e higienização dos espaços 
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Entrada na “área suja” 

 
o O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado 

(Anexo II) e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a 

recolha dos resíduos; 

o Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área. 

 

Operação dentro da “área suja” 
 

o Começar a limpar de cima para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a 

porta de entrada/saída; 

o Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas 

das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e 

outros) e áreas mais frequentadas; 

o  À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados (de 

cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não 

contaminar o exterior do saco. 

Saída da “área suja” 
 

o No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as 

janelas; 

o Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

o Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

o Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

o Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 

o Terminadas as limpezas (Anexo III), colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria 

hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material 

e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos. 

Resíduos 

 
o Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 

indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de 

recolha seletiva, nem depositados no ecoponto. 

o Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos. 
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o A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária 

e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita. 

 

As frequências de referência são: 

o Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

o Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de 

contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

o Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma; 

o Salas de professores – de manhã e à tarde; 

o Secretaria e gabinetes – pelo menos uma vez por dia. 

o Refeitório – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, 

especialmente as mesas e cadeiras. 

 

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas: 

a) Agentes de Desinfeção 

Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se a tiver 

que diluir esta deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção 

de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais de água. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro 

produto com igual poder desinfetante (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), 

siga as indicações do anexo VI. 

b) Método de Aplicação 

A limpeza deve ser húmida com: 

o Balde e esfregona para o chão; 

o Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver 

condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar; 

o Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o 

desinfetante possa atuar eficazmente. 

c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas dos professores, entre 

outros) 

A limpeza deve começar de cima para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais 

distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a último a ser limpo. 

3 – Frequência de limpeza 

4 – Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares 
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Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas; 

torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e 

áreas mais frequentadas. 

d) Materiais de limpeza 

Em relação aos materiais de limpeza (Anexo V), os estabelecimentos devem assegurar-se que: 

o Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível de risco 

das áreas a limpar; 

o Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e 

deitar fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com 

o nível de risco. São exemplos: 

 Bancadas, mesas, cadeiras, entre outros: azul; 

  Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde; 

  Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; pano para as sanitas 

(exterior): rosa; 

 A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio 

piaçaba e com detergente de base desinfetante; 

 O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve 

garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. 

o O balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. 

e) Procedimentos gerais 

o Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente 

a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies; 

o Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 

possível; 

o Enxaguar as superfícies só com água; 

o Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

f) Procedimentos específicos  

o Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção:  

 maçanetas de portas;  

 interruptores de luz; 

  telefones; 

  torneiras; 

  manípulos de autoclismos; 



8 
 

  corrimãos; 

  materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; 

  equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento 

frequente; 

 Equipamento de laboratório, tais como balança, estufas e outros de manuseamento 

frequente; 

 Reprografia. 

o Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da 

desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água 

fria no momento da utilização, conforme anexo VI e instruções do fabricante. 

o Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na 

composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e 

desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados 

noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes 

e para o exterior das sanitas. 

A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência: 

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à 

volta destes; 

2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

2.1. Parte interior: 

 Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando 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; 

 Voltar a puxar a água. 

2.2. Parte exterior: 

 Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; 

 Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte 

superior e os lados); 

 Passar o pano só com água; 

 Deixar secar ao ar; 

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

torneiras.  
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3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

Refeitório/Bar: 

A organização e utilização do refeitório/bar deve acautelar o respeito pelas regras de distanciamento 

físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de alunos. Deverá também ser 

incentivada a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores (antes e depois das refeições 

escolares). 

Respeitar o plano de limpeza e desinfeção do refeitório/bar existente, utilizando agentes de limpeza 

e desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

Os profissionais da área de preparação dos alimentos devem: 

1.  Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a Orientação 

014/2020 da DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento 

ao público ou similares”. Os protocolos de limpeza e desinfeção devem ser intensificados, 

incluindo: 

 Antes de iniciar as operações de limpeza, proteger todos os alimentos (incluindo os 

colocados em expositores e vitrines); 

 Desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, 

todas as zonas de contacto frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.); 

  Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização. 

2. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber que: 

 O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e 

frequente higienização das mãos; 

 Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos e 

devem ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, 

luvas de uso único ou equipamentos de distribuição. As luvas não substituem a 

lavagem das mãos ou a higiene das mãos; 

 Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos 

antes da sua colocação e após a sua remoção; 

 O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser 

substituído se danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um 

colaborador estiver a executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas devem 

ser substituídas a cada quatro horas ou sempre que necessário. 

3. Remover motivos decorativos nas mesas; 
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4. Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, 

preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, nos 

períodos do dia com menor calor. 

5. Cumprir a etiqueta respiratória. 

 

 

 

A ADA deve seguir as medidas gerais para transportes públicos coletivos e individuais de acordo com 

a Orientação 027/2020 da DGS COVID-19:” Procedimentos nos Transportes Públicos”, das quais se 

salientam: 

o Fornecer ao motorista, incluindo aqueles que lhes prestem serviços, materiais de limpeza de 

uso único para limpeza das superfícies internas dos veículos com as quais o(s) utilizador (es) 

esteve em contacto, nomeadamente panos de limpeza, toalhetes de limpeza de uso único 

(humedecidos com desinfetante, lixívia ou álcool a 70%); 

o  Providenciar a colocação de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou solução à base 

de álcool, um recipiente por veículo (ex. num local acessível tanto ao condutor como aos 

passageiros). 

As medidas específicas a adotar pelos trabalhadores incluem: 

o Limpar e desinfetar os veículos diariamente, de acordo com a Orientação 014/2020 “Limpeza 

e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”, 

da DGS. Proceder à limpeza de puxadores, portas e restantes superfícies internas de contacto 

direto com o passageiro após cada utilização; 

o Informar os passageiros sobre a disponibilidade de solução antissética de base alcoólica 

(SABA) ou solução à base de álcool e chamar a atenção do passageiro para as informações 

afixadas no veículo; 

o Manter as janelas abertas durante o transporte, se possível, para permitir a circulação 

constante do ar do interior para o exterior do veículo. 

 

 

 

5 – Higienização do Autocarro e carrinha da ADA 
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Divulgação do Plano de higienização 
 

O plano de higienização vai estar afixado em local visível e alojado na página da Associação Diogo da 

Azambuja - ADA. 

 

Ficha de monitorização da atividade 

Deve constar da ficha o seguinte: 

o Data e horário; 

o Produtos utilizados (detergente/desinfetante utilizado); 

o  Acessórios de limpeza e desinfeção; 

o  Responsável pela limpeza e desinfeção; 

o  Verificação dos procedimentos de higienização. 

Deverá ser feito regularmente um controlo por parte da Responsável pela verificação e 

adequação do plano de higienização e da sua execução, o qual poderá ser efetuado por 

inspeção visual. 

O registo da verificação efetuada poderá ser individual ou acrescentado ao registo de 

higienização, com as rubricas quem verificou e como verificou. 
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Anexos 
 

Anexo I - Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza. 
 

o Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa); 

o Máscara; 

o Protetor ocular; 

o Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 

o Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas. 
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Anexo II – Sequência de colocação do EPI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Anexo III – Sequência de Remoção do EPI 
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Anexo IV - Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) ou água e sabão. 
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Anexo V - Materiais de limpeza. 
 

Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo), de acordo com o nível de risco das 

áreas a limpar. 

MATERIAIS 

LIMPEZA 
IMAGEM COMENTÁRIOS 

 

Pulverizador manual 

(bem rotulado) 

 

 
Não usar pulverizadores nas áreas 

de exposição e preparação de 

alimentos 

 
 
 

Panos de limpeza 

 

 

 

 

   

 Os panos de limpeza devem ser, 

preferencialmente, de uso único e 

descartável; 

Se forem panos reutilizáveis, devem 

ser de microfibras e que aguentem a 

lavagem e desinfeção pelo calor em 

máquina de lavar. 

 

 
Balde 

 

 
O balde e esfregona para o chão são 

habitualmente reutilizáveis, pelo que se 

deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no 

final de cada utilização; 

 

 O balde e esfregona usados nas casas 

de banho não devem ser usados nas 

áreas de alimentação, ou em outros 

espaços. 

 
 
 

Esfregona 
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Anexo VI - Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100) 
 

 
Concentração 

original do 

hipoclorito de sódio 

de 5% de cloro 

ativo 

Quantidade final de 

solução pretendida 

1000ppm 

(L) 

Volume de hipoclorito 

de sódio 

           (mL) 

Volume de 

água 

    (mL) 

          1      10  990  

          5                    50  4,950  

          10     100  9,900  

 

Notas: 

1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a usar, sem ter 

de fazer diluições. 

2 - Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, de seguida, 

a quantidade do desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir sempre as instruções do 

fabricante inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições. 

3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os frascos dos 

desinfetantes; não colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os desinfetantes em local 

inacessível a crianças. 
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Plano de Higienização - Salas de Aula 
 

 

L D AU D S M

Secretária e 

cadeira do 

professor(a)
x x x

Computador e 

acessórios
x x Álcool isopropílico Professor(a)

Quadros x x Toalhetes humedecidos  
Assistente 

Operacional

Maçanetas da 

porta e 

interruptores
x x Toalhetes humedecidos  

Assistente 

Operacional

Portas x x x Toalhetes humedecidos  
Assistente 

Operacional

Parapeitos x x x  Ecomix 
Assistente 

Operacional

Janelas x x Romatild
Assistente 

Operacional

Paredes x x x  Ecomix 
Assistente 

Operacional

Chão x x x
Desinfetante Solim 

Bioativo 

Balde e 

esfregona

Assistente 

Operacional

L – Limpeza AU – Após Utilização

D – Desinfeção          D - Diária

S - Semanal

M - Mensal

Responsável pela 

verificação da 

higienização.

NOTA - Detergente e Desinfetantes utilizados de acordo com 

as instruções do fabricante, nomeadamente no que diz 

respeito a concentrações e tempos de atuação.

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

Florbela Leite  

Helena Cadima

Limpar no sentido de cima para baixo e das 

áreas mais limpas para as mais sujas:

i . Paredes (até à altura do braço);

ii. Superfícies acima do chão (mesas, 

cadeira, quadros, parapeitos);

i i i . Equipamentos existentes nas salas;

iv. Chão

 Tipo de Produto Procedimento
Material a 

utilizar

Responsável pela 

higienização

Assistente 

Operacional

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

Toalhetes de 

limpeza de 

uso único 

humedecidos 

em solução

desinfetante e  

álcool a 70º.

Área
Elemento a 

limpar

Tipo de 

Higienização  

(Húmida)

 Ecomix 

Mesas e 

cadeiras dos 

alunos

Sa
la

s 
de

 a
ul

a

Frequência

x x x
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Plano de Higienização - Salas de Professores 
 

 

L D AU D S M

Mesas e 

cadeiras
x x x(*)

Computador e 

acessórios
x x Álcool isopropílico Professor(a)

Maçanetas da 

porta e 

interruptores
x x Toalhetes humedecidos  

Assistente 

Operacional

Portas x x x Toalhetes humedecidos  
Assistente 

Operacional

Parapeitos x x x  Ecomix 
Assistente 

Operacional

Janelas x x Romatild
Assistente 

Operacional

Paredes x x x Ecomix 
Assistente 

Operacional

Chão x x x
Desinfetante Solim 

Bioativo  

Balde e 

esfregona

Assistente 

Operacional

L – Limpeza AU – Após Utilização

D – Desinfeção          D - Diária

S - Semanal

M - Mensal

Procedimento
Material a 

utilizar

Responsável pela 

higienização

Responsável pela 

verificação da 

higienização.

Florbela Leite  

Helena Cadima

Sa
la

s 
de

  P
ro

fe
ss

or
es

 Ecomix 

Limpar no sentido de cima para baixo e das 

áreas mais limpas para as mais sujas:

i . Paredes (até à altura do braço);

ii. Superfícies acima do chão (mesas, 

cadeira, quadros, parapeitos);

i i i . Equipamentos existentes nas salas;

iv. Chão

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

Assistente 

Operacional
Vitrines para 

informação
x x x

Toalhetes de 

limpeza de 

uso único 

humedecidos 

em solução

desinfetante e 

álcool a 70º.

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

Área
Elemento a 

limpar

Tipo de 

Higienização  

(Húmida)

Frequência
 Tipo de Produto

(*) de manhã e à tarde. NOTA - Detergente e Desinfetantes utilizados de 

acordo com as instruções do fabricante, 

nomeadamente no que diz respeito a 

concentrações e tempos de atuação.
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Plano de Higienização - Secretaria e Gabinetes 
 

 

L D AU D S M

Secretárias e 

cadeiras
x x x  Ecomix 

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

Util izadores

Telefones x x Toalhetes humedecidos  Util izadores

Computador e 

acessórios
x x Álcool isopropílico Utilizadores

Maçanetas da 

porta e 

interruptores
x x Toalhetes humedecidos  

Assistente 

Operacional

Armários e 

estantes
x x x Toalhetes humedecidos  Util izadores

Portas x x x Toalhetes humedecidos  
Assistente 

Operacional

Parapeitos x x x  Ecomix 
Assistente 

Operacional

Janelas x x Romatild
Assistente 

Operacional

Paredes x x x Ecomix 
Assistente 

Operacional

Chão x x x
Desinfetante Solim 

Bioativo  

Balde e 

esfregona

Assistente 

Operacional

L – Limpeza AU – Após Utilização

D – Desinfeção          D - Diária

S - Semanal

M - Mensal

Material a 

utilizar

Responsável pela 

higienização

Responsável pela 

verificação da 

higienização.

Se
cr

et
ar

ia
 e

 G
ab

in
et

es

Limpar no sentido de cima para baixo e das 

áreas mais limpas para as mais sujas:

i . Paredes (até à altura do braço);

ii. Superfícies acima do chão (mesas, 

cadeira, quadros, parapeitos);

i i i . Equipamentos existentes nas salas;

iv. Chão

Florbela Leite  

Helena Cadima

Área
Elemento a 

limpar

Tipo de 

Higienização  

(Húmida)

Frequência
 Tipo de Produto Procedimento

Toalhetes de 

limpeza de 

uso único 

humedecidos 

em solução

desinfetante e 

álcool a 70º.

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

NOTA - Detergente e Desinfetantes utilizados de 

acordo com as instruções do fabricante, 

nomeadamente no que diz respeito a 

concentrações e tempos de atuação.
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Plano de Higienização - Reprografia 

 

L D AU D S M

Balcão de 

Atendimento

Mesas de apoio
x x x(*)  Ecomix 

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

Util izadores

Telefone x x Toalhetes humedecidos  Util izadores

Objetos de uso 

comum de 

contacto 

frequente

x x x Toalhetes humedecidos  

Computador e 

acessórios
x x Ácool isopropílico Utilizadores

Maçanetas da 

porta e 

interruptores
x x x Toalhetes humedecidos  

Assistente 

Operacional

Armários e 

estantes
x x x Toalhetes humedecidos  Util izadores

Portas x x x Toalhetes humedecidos  
Assistente 

Operacional

Parapeitos x x x  Ecomix 
Assistente 

Operacional

Janelas x x Romatild
Assistente 

Operacional

Paredes x x x Ecomix 
Assistente 

Operacional

Chão x x x
Desinfetante Solim 

Bioativo  

Balde e 

esfregona

Assistente 

Operacional

L – Limpeza AU – Após Utilização

D – Desinfeção          D - Diária

S - Semanal

M - Mensal

Material a 

utilizar

Responsável pela 

higienização

Responsável pela 

verificação da 

higienização.

R
ep

ro
gr

af
ia

Limpar no sentido de cima para baixo e das 

áreas mais limpas para as mais sujas:

i . Paredes (até à altura do braço);

ii. Superfícies acima do chão (mesas, 

cadeira, quadros, parapeitos);

i i i . Equipamentos existentes nas salas;

iv. Chão

Florbela Leite

  Helena Cadima

Toalhetes de 

limpeza de 

uso único 

humedecidos 

em solução

desinfetante e 

álcool a 70º.

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

Área
Elemento a 

limpar

Tipo de 

Higienização  

(Húmida)

Frequência
 Tipo de Produto Procedimento

X (*)de manhã e à tarde. NOTA - Detergente e Desinfetantes utilizados de 

acordo com as instruções do fabricante, 

nomeadamente no que diz respeito a 

concentrações e tempos de atuação.
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Plano de Higienização - Casas de Banho 
 

 

L D AU D S M

Torneiras dos 

lavatórios
x x x(*) Ecomix 

Lavatórios x x x(*) Ecomix 

Sanitários: 

interior
x x x(*)

Ecomix e Unidef 

pastilhas
Piaçaba

Sanitários: 

exterior
x x x(*) Ecomix

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

Rosa.

Maçanetas da 

porta e 

interruptores
x x Toalhetes humedecidos  

Toalhetes 

humedecidos 

com lixívia.

Portas x x x (**) Toalhetes humedecidos  

Janelas x x Romatild

Paredes x x x Ecomix 

Chão x x x (*)
Desinfetante Solim 

Bioativo  e Unidef 

pastilhas

Balde e 

esfregona.

L – Limpeza AU – Após Utilização

D – Desinfeção          D - Diária

S - Semanal

M - Mensal

Material a 

utilizar

Responsável pela 

higienização

Responsável pela 

verificação da 

higienização.

C
as

as
 d

e 
B

an
ho

A limpeza das casas de banho deve seguir a 

seguinte sequência:

1 - Torneiras

2 - Lavatórios

3 - Sanitários: interior

4 - Sanittários:exterior

5 - Torneira

6 - Chão.

Florbela Leite Helena 

Cadima

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

amarela.

Assistente 

Operacional

Área
Elemento a 

limpar

Tipo de 

Higienização  

(Húmida)

Frequência
 Tipo de Produto Procedimento

Pulverizador 

manual

 Pano de cor 

azul.

x(*) pelo menos duas vezes de manhã e duas à tarde

x(**) pelo menos uma vez por dia NOTA - Detergente e Desinfetantes utilizados de 

acordo com as instruções do fabricante, 

nomeadamente no que diz respeito a 

concentrações e tempos de atuação.
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Plano de Higienização - Modelo da Ficha de registo de efetivação da atividade 
 

Área Data Horário Produtos 
utilizados 

Acessórios de Limpeza 
 e desinfeção 

Responsável pela 
limpeza 

 e desinfeção 
(Higienização) 

Responsável pela 
verificação da 
higienização. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


