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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS - 

CLÍNICAS INTEGRADAS 

Período de 17/03/2020 a 29/03/2020 

 

ORIENTAÇÕES - Adoção de medidas individuais e coletivas de prevenção e proteção nos ambientes 

institucionais: 

 

 • trabalhe, sempre que possível, com as janelas abertas;  

 • siga as regras de etiqueta respiratória, para proteção, em casos de tosse e espirros, de acordo com o 

treinamento e a Figura 1, a seguir: 

 

 Figura 1 

 

 

• não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos e talheres; 

• evite a prática de cumprimentar com aperto de mãos e/ou beijos; 

• lave suas mãos com água e sabão e higienize com álcool 70%, frequentemente, de acordo com o 

treinamento e a Figura 2, a seguir: 
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 Figura 2 

 

 

Procedimentos caso o trabalhador esteja com sintomas de doença respiratória aguda (principalmente 

febre, tosse e dificuldades para respirar) ou tenha pessoas nessa situação no mesmo domicílio: 

 • entre em contato com sua chefia imediata, para orientações; 

 • em casos de sintomas respiratórios mais graves, procure uma unidade de saúde próxima à residência. 

 

Adoção de medidas coletivas de prevenção e proteção nos ambientes institucionais: 

• recomenda-se que, sempre que possível, trabalhadores com idade acima de 60 anos e que sejam 

portadores de doenças crônicas, bem como pessoas com mais de 75 anos, exerçam suas atividades de 

trabalho no domicílio; 
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Além das medidas de higiene pessoal adotadas pelo colaborador, deverão ser intensificadas as 

limpezas e desinfecções dos ambientes das Clínicas Integradas. 

 

1. LIMPEZA CONCORRENTE 

  É a limpeza feita em todas as dependências das Clínicas Integradas, enquanto ocupadas, 

incluindo os banheiros, antes do processo de desinfecção. Deve ser seguida da limpeza de manutenção, 

sempre que necessária. 

2. DESINFECÇÃO CONCORRENTE  

  A desinfecção de superfície será realizada após a limpeza concorrente em todas as dependências 

das Clínicas Integradas, incluindo os banheiros. 

3. LIMPEZA CONCORRENTE E DESINFECÇÃO CONCORRENTE 

 

3.1 ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável); 

 Recolher das mesas, dos lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a 

limpeza. 

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobílias, portas, vidros, paredes): 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente LC MULTIUSO ou YELLOW PINE e outro 

apenas com água para limpeza das superfícies (mobílias, portas, vidros, paredes).  

 Limpar as superfícies umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais se necessário para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobílias, portas, vidros, paredes): 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 
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 Desinfetar as superfícies umedecendo-as com álcool etílico a 70%, com um borrifador e 

uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente FINISH CLEANER diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante DMQ diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

3.2. ÁREAS CLÍNICAS 

     3.2.1. POLICLÍNICA GETÚLIO VARGAS E AMIR MATTAR 

 Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável). 

 Recolher das mesas, lixos e pisos todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza. 

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, consultórios, portas, 

vidros, paredes): 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 
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 Preparar dois baldes, um com água e detergente LC MULTIUSO ou YELLOW PINE, outro 

apenas com água para limpeza das superfícies (mobílias, equipamentos, consultórios, 

portas, vidros, paredes).  

 Limpar as superfícies umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais se necessário para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, consultórios, 

portas, vidros, paredes): 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as cuspideiras, umedecendo-as com hipoclorito a 1%, com um borrifador e 

escová-las, com escova Condor para louças. 

 Desinfetar, na primeira limpeza do dia, as garrafas pet dos consultórios, esvaziadas na 

noite anterior, com hipoclorito a 1%, e escovar com escova para lavagem de 

mamadeiras, repondo a água após desinfecção. 

 Desinfetar os consultórios (cadeiras odontológicas, mochos, mesas auxiliares), 

umedecendo os móveis com álcool etílico a 70%, com um borrifador, uma flanela seca; 

 Desinfetar as superfícies (portas, vidros e paredes) umedecendo com álcool etílico a 

70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente FINISH CLEANER diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 
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 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante DMQ diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

3.2.2. CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 

 Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável). 

 Recolher das mesas,dos lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza. 

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, brinquedos, 

consultórios, macas, portas, vidros, paredes): 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente LC MULTIUSO ou YELLOW PINE, outro 

apenas com água para limpeza das superfícies (mobílias, equipamentos, consultórios, 

portas, vidros, paredes).  

 Limpar as superfícies. umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais, se necessário, para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, consultórios, 

portas, vidros, paredes): 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as superfícies umedecendo-as com álcool etílico a 70%, com um borrifador e 

uma flanela seca. 

 Desinfetar o turbilhão da sala de hidroterapia, conforme POP específico. 
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 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente FINISH CLEANER diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante DMQ diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

3.2.3. CLÍNICA DE PSICOLOGIA 

 Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável. 

 Recolher das mesas, dos lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a 

limpeza. 

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, brinquedos, 

consultórios, poltronas, portas, vidros, paredes): 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente LC MULTIUSO ou YELLOW PINE, outro 

com apenas água para limpeza das superfícies (mobiliários, equipamentos, brinquedos, 

consultórios, poltronas, portas, vidros, paredes).  

 Limpar as superfícies, umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 
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 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais, se necessário, para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, consultórios, 

portas, vidros, paredes): 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as superfícies, umedecendo-as com álcool etílico a 70%, com um borrifador e 

uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente FINISH CLEANER diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante DMQ diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

3.2.4. CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA / SASA 

 Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e recolhimento de lixos e touca descartável). 

 Recolher das mesas, lixos e pisos, todo o material a ser desprezado, antes de iniciar a limpeza. 

 



    
 

 

9 
 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (mobiliários, equipamentos, brinquedos, 

consultórios, poltronas, portas, vidros, paredes): 

 Retirar as luvas de limpeza de pisos/lixos, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

superfícies. 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente LC MULTIUSO ou YELLOW PINE, outro 

apenas com água para limpeza das superfícies (mobiliários, equipamentos, brinquedos, 

consultórios, poltronas, portas, vidros, paredes), com exceção das espumas acústicas.  

 Limpar as superfícies, umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais se necessário para 

retirar todo o detergente. 

 Limpar as espumas acústicas com aspirador. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (mobiliários, equipamentos, consultórios, 

portas, vidros, paredes): 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as superfícies, umedecendo-as com álcool etílico a 70%, com um borrifador e 

uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente FINISH CLEANER diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante DMQ diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 
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 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

3.3. BANHEIROS 

 Indispensável o uso dos EPI’s (bota de PVC, luva nitrílica reforçada e touca descartável). 

 Recolher lixos a serem desprezados, antes de iniciar a limpeza. 

 

-  Procedimentos para limpeza de superfícies (portas, maçanetas, vidros, paredes, vasos 

sanitários, torneiras, dispensers) e pisos: 

 Lavar todas as superfícies com água corrente e detergente YELLOW PINE.  

 Secar com pano limpo. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (portas, maçanetas, vidros, paredes, vasos 

sanitários, torneiras, dispensers): 

 Após realizada a secagem, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as maçanetas, vidros, torneiras, dispensers, umedecendo-os com álcool etílico 

a 70%, com um borrifador e uma flanela seca. 

 Desinfetar os vasos sanitários, com DMQ diluído com um borrifador. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a secagem, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante DMQ diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

3.4. ELEVADORES 

 Indispensável o uso dos EPI’s (bota de segurança, luva látex para superfícies e luva nitrílica para 

piso e touca descartável). 
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-  Procedimentos para limpeza de superfícies (portas, barras de segurança, vidros, paredes): 

 Preparar dois baldes, um com água e detergente LC MULTIUSO ou YELLOW PINE, outro 

apenas com água para limpeza das superfícies.  

 Limpar as superfícies umedecendo o pano com água e detergente, utilizando a técnica 

do pano úmido. 

 Passar pano úmido embebido em água pura duas vezes ou mais se necessário para 

retirar todo o detergente. 

 Não misturar os panos de limpeza de superfícies com os de limpeza do piso. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de superfícies (portas, barras de segurança, vidros, paredes): 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção das superfícies. 

 Desinfetar as superfícies umedecendo-as com álcool etílico a 70%, com um borrifador e  

uma flanela seca. 

 

 -  Procedimentos para limpeza de pisos: 

 Retirar as luvas de limpeza de superfícies, lavar as mãos e colocar a luva para limpeza de 

pisos/lixos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e detergente YELLOW PINE diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à limpeza do piso com água e detergente usando Mop Água. 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

 - Procedimentos para desinfecção de pisos: 

 Após realizada a limpeza, realizar a desinfecção dos pisos. 

 Preparar balde espremedor com Mop Água e desinfetante DMQ diluído. 

 Realizar troca da água e produto sempre que necessário. 

 Proceder à desinfecção do piso com água e desinfetante usando Mop Água; 

 Utilizar movimentos retos e paralelos, obedecendo ao sentido do interior para a porta de 

saída dos ambientes. 

 

Uberaba, março/2020. 


