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e-book volume 7 |Medidas preventivas no ambiente profissional – 
parte 2 
 
Higiene do ambiente 
 
É importante ressaltar que em ambiente coletivo onde há convivência de pessoas 
com origem e costumes diversificados, é necessário adotar procedimentos de 
higienização diferentes dos comumente utilizados em ambientes domésticos. 
 
São princípios que norteiam qualquer procedimento de higienização eficaz: 
• Limpar no sentido da área mais limpa para a mais suja; 
• Da área menos contaminada para a mais contaminada; 
• De cima para baixo (ação da gravidade); 
• Remover as sujidades sempre no mesmo sentido e direção. 
 

Modo correto Modo incorreto 
¯ ¯ ¯  ¯  ¯ 

 
Os procedimentos de higienização devem ser realizados nas seguintes áreas e 
superfícies fixas: 
 
 
Piso 
 
Periodicidade: Diariamente e sempre que necessário 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Varrer, retirando todos os resíduos existentes. 
3. Dilua 60ml (2 tampas) de Biocide DSFX concentrado em 1 litro de água limpa e em 

temperatura ambiente, em um recipiente limpo.  
4. Aplique o produto deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 95% dos 

microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%.  
5. Não é necessário pré-lavagem ou enxágue. 
6. Seque a superfície com um pano limpo.   

 
ATENÇÃO! A solução pronta tem validade de 15 dias e deve ser armazenada em um 
recipiente limpo e com tampa.  Após esse prazo, deve ser descartada. Caso a solução fique 
turva antes do prazo de 15 dias, ela deve ser descartada. 
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Paredes e portas 
 
Uma vez por semana e sempre que necessário deve-se: 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Dilua 60ml (2 tampas) de Biocide DSFX concentrado em 1 litro de água limpa e em 

temperatura ambiente, em um recipiente limpo.  
3. Aplique o produto deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 95% dos 

microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
4. Não é necessário pré-lavagem ou enxágue. 
5. Seque a superfície com um pano limpo.   
 
ATENÇÃO! A solução pronta tem validade de 15 dias e deve ser armazenada em um 
recipiente limpo e com tampa.  Após esse prazo, deve ser descartada. Caso a solução fique 
turva antes do prazo de 15 dias, ela deve ser descartada. 

 
 

Bacia sanitária 
 
Periodicidade: Diariamente e sempre que apresentar-se sujo. 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Dilua 60ml (2 tampas) de Biocide DSFX concentrado em 1 litro de água limpa e em 

temperatura ambiente, em um recipiente limpo.  
3. Aplique o produto na área externa do vaso sanitário deixando-o em contato por 3 

minutos para eliminar 95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
4. Aplique o produto na área interna do vaso sanitário, esfregue todas as superfícies 

visíveis com a ajuda de uma escoa de cabo longo, deixando-o em contato por 3 
minutos para eliminar 95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 

5. Seque a superfície externa com um pano limpo. 
6. Acione a descarga para finalizar o processo de limpeza interna. 
7. Não é necessário pré-lavagem das áreas externas ou internas ou enxágue da área 

externa. 
8. Aplique 1 tampa (30ml) de Biocide DSFX concentrado dentro do vaso sanitário ou 

borrife o produto em todas as áreas internas. 
 

ATENÇÃO! A solução pronta tem validade de 15 dias e deve ser armazenada em um 
recipiente limpo e com tampa.  Após esse prazo, deve ser descartada. Caso a solução fique 
turva antes do prazo de 15 dias, ela deve ser descartada. 
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Mobiliário 
 
Periodicidade: Diariamente, e sempre que houver respingo de algum produto. 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Dilua 60ml (2 tampas) de Biocide DSFX concentrado em 1 litro de água limpa e em 

temperatura ambiente, em um recipiente limpo.  
3. Aplique o produto deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 95% dos 

microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
4. Não é necessário pré-lavagem ou enxágue. 
5. Seque a superfície com um pano limpo.   
 
ATENÇÃO! A solução pronta tem validade de 15 dias e deve ser armazenada em um 
recipiente limpo e com tampa.  Após esse prazo, deve ser descartada. Caso a solução fique 
turva antes do prazo de 15 dias, ela deve ser descartada. 
 
 
Macetas, interruptores, corrimãos, móveis da recepção 
 
Periodicidade: Diariamente e sempre que necessário 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Aplique Biocide DSFX pronto-uso deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 

95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
3. Não é necessário pré-lavagem ou enxágue. 
4. Seque a superfície com um pano limpo. 
 
 
Bancadas, cadeiras, macas, lavatórios e outros mobiliários utilizados para o 
atendimento de clientes 
 
Periodicidade: A cada cliente 

 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Aplique Biocide DSFX pronto-uso deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 

95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
3. Não é necessário pré-lavagem ou enxágue. 
4. Seque a superfície com um pano limpo.  
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Equipamentos 
 
Secadores, pranchas, máquinas de corte, micromotores, cabines UV, equipamentos de 
estética e depilação 
 
Periodicidade: A cada cliente 

 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Aplique Biocide DSFX pronto-uso deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 

95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
3. Não é necessário pré-lavagem ou enxágue. 
4. Seque a superfície com um pano limpo.  
 
 
Roupas, toalhas, capas de corte e lençóis 
 
Periodicidade: diariamente 
 
Todos os artigos em tecido devem ser de uso individual ou descartável e devem ser 
trocados a cada cliente. 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Armazenar as peças sujas em sacos (plásticos ou de tecido). 
3. Colocar de molho em sabão em pó ou líquido. 
4. Esfregar manualmente ou na máquina de lavar. 
5. Enxaguar com água limpa. 
6. Proceder à passagem das roupas. 
7. Borrifar Biocide DSFX pronto-uso em todas as áreas da peça. 
8. Deixar secar. 
9. Armazenar em armário fechado específico. 
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Lixeiras 
 
É obrigatório o uso de lixeiras com acionamento por pedal 
 
Periodicidade: Diariamente e sempre que apresentar-se sujo. 
 
Procedimento: 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Remova o saco de lixo e armazene conforme o protocolo de Gerenciamento de 

Resíduos. 
3. Dilua 60ml (2 tampas) de Biocide DSFX concentrado em 1 litro de água limpa e em 

temperatura ambiente, em um recipiente limpo.  
4. Se houver sujidades grudadas na lixeira: 

• Aplique o produto nas áreas interna e externas da lixeira, esfregue todas as 
superfícies visíveis com a ajuda de uma esponja deixando-o em contato por 3 
minutos para eliminar 95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 
99,999%. 

• Enxague a lixeira. 
• Seque a lixeira com um pano limpo. 
• Borrifar Biocide DSFX pronto-uso na área interna da lixeira. 
• Deixar secar. 
• Reponha o saco de lixo. 
 

5. Se a lixeira não apresentar sujidades aparentes: 
• Aplique o produto nas áreas interna e externas da lixeira, esfregue todas as 

superfícies visíveis com a ajuda de uma esponja deixando-o em contato por 3 
minutos para eliminar 95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 
99,999%. 

• Seque a lixeira com um pano limpo. 
• Reponha o saco de lixo. 
 

ATENÇÃO! A solução pronta tem validade de 15 dias e deve ser armazenada em um 
recipiente limpo e com tampa.  Após esse prazo, deve ser descartada. Caso a solução fique 
turva antes do prazo de 15 dias, ela deve ser descartada. 
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Filtros de ar-condicionado 
 
Periodicidade: mensal 
 
 

Os estabelecimentos que utilizarem o ar condicionado para climatização dos ambientes, 
obrigatoriamente, seguirão a Portaria 3523/GM de 28/8/98 do Ministério da Saúde, que 
dispõe sobre a higienização dos filtros dos aparelhos de ar-condicionado. 
 
Periodicidade: mensal 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Retirar os filtros. 
3. Lavá-los com solução de detergente neutro. 
4. Enxaguá-los em água corrente. 
5. Aplique Biocide DSFX pronto-uso deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 

95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
6. Deixar secar. 
7. Recolocá-los no aparelho de ar-condicionado. 
 
ATENÇÃO! A Vigilância Sanitária de alguns municípios exige o certificado de execução 
de empresa especializada. 
Para a região da Grande SP, a Biocide indica a Combate para a realização dos serviços (11) 4461-0636. 
 
 
 
Refrigerador ou geladeira 
 
Periodicidade: semanalmente. 
 
Protocolo utilizando Biocide DSFX: 
1. Siga estritamente as instruções para garantir o resultado esperado do produto. 
2. Retirar todos os produtos. 
3. Degelar, se necessários. 
4. Aplique Biocide DSFX pronto-uso deixando-o em contato por 3 minutos para eliminar 

95% dos microrganismos e 10 minutos para eliminar 99,999%. 
5. Seque a superfície com um pano limpo. 
6. Não é necessário pré-lavagem ou enxágue. 
7. Reorganizar os produtos. 
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Reservatório de água (caixa d’água) 
 
O reservatório de água deve ser higienizado logo após a sua instalação, periodicamente ou toda vez 
que houver a ocorrência de acidentes, como entrada de animais, insetos e folhas. Deve-se manter 
o registro da operação, realizada por profissional capacitado e conforme técnica de higienização 
adequada. 
 
Periodicidade: semestralmente. 
 
Procedimento: 
1. Amarrar a boia ou fechar o registro de entrada de água no reservatório até a altura de cerca de 

um palmo de água. 
2. Fechar a saída de água. 
3. Escovar as paredes internas e o fundo com água e escova de fibra vegetal ou sintética, 

desprendendo todo o resíduo e a matéria orgânica. 
4. Não usar sabão, detergente ou outro produto. 
5. Retirar os resíduos do fundo do reservatório com auxílio de um balde e um pano limpo, com 

cuidado para não danificar as paredes. 
6. Abrir os registros de saída e entrada da água. 
7. Enxaguar bem as paredes com água limpa, mantendo as torneiras abertas para que não 

sobrem resíduos nos canos. 
8. Fechar a entrada da água. 
9. Banhar todo o interior do reservatório com solução de cloro a 500 mg/L, deixando as torneiras 

abertas para que esta solução escorra pelos canos. 
10. Aguardar 30 min. 
11. Abrir a entrada da água. 
12. Enxaguar com água limpa, mantendo toda- fechar todas as torneiras. 
13. Encher o reservatório. 
 
 
ATENÇÃO! A Vigilância Sanitária de alguns municípios exige o certificado de execução 
de empresa especializada. 
Para a região da Grande SP, a Biocide indica a Combate para a realização dos serviços (11) 4461-0636. 

 
 
EPIs e outros elementos para proteção na higienização de ambientes 

 
• Calçado fechado e antiderrapante. 
• Luvas de borracha. 
• Óculos de proteção 
• Caso, utilizar produtos químicos para a limpeza, usar máscaras com filtro de carvão ativado. 
• Placas de sinalização para indicar o piso úmido. 
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Controle de pragas 
 
Periodicidade: semestralmente. 
 
O estabelecimento de saúde deve garantir ações eficazes e contínuas de controle de vetores e 
pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e proliferação dos mesmos.  
Uma dica é eliminar os “4 As”, que são:  
 
• Acesso: elimine pontos de acesso das pragas no ambiente. 
• Abrigo: vede todos os locais onde as pragas poderiam se abrigar. 
• Alimento: por esse motivo, não é permitido comer ou guardar alimentos nos postos de trabalho 

destinados à execução de procedimentos de saúde. 
• Água: mantenha sempre o local de trabalho seco, isso também ajuda a prevenir a presença de 

pragas e também de microrganismos.  
 
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011, Seção IX, Do Controle Integrado de 
Vetores e Pragas Urbanas, Art. 63. 
 
ATENÇÃO! A Vigilância Sanitária exige o certificado de execução de empresa 
especializada. 
Para a região da Grande SP, a Biocide indica a Combate para a realização dos serviços (11) 4461-0636. 
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