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Este manual tem como objetivo orientar os internos 

privados de liberdade, os adolescentes em conflito com a lei e 

os servidores da rede de atendimento das Unidades 

Prisionais e Socioeducativas. Neste Guia se encontram for-

mulações acerca da limpeza e higienização dos ambientes, 

cuidados e manutenção da salubridade, produtos a serem 

utilizados e uso correto de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e seus objetivos. Ressaltamos que a leitura e a 

adoção das práticas apresentadas neste guia são fundamen-

tais para o enfrentamento da pandemia causada pelo vírus  

SARS-CoV-2 (Covid-19).

Neste guia estão descritos os procedimentos, responsa-

bilidades e conhecimento das formas de combate à trans-

missão do vírus, visando minimizar a disseminação da 

COVID-19 nos sistemas prisional e socioeducativo.

INTRODUÇÃO



A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos 

que convergem para a sensação de bem-estar, segurança e 

conforto das pessoas que vivem e trabalham em ambientes 

confinados. Corrobora também para o controle das infecções 

relacionadas à assistência à saúde, por garantir um ambiente 

com superfícies limpas, com redução do número de micror-

ganismos e apropriadas para a realização das atividades 

desenvolvidas nesses serviços.

Este guia  foi elaborado a partir do Manual de Segurança 

de Paciente em Serviços de Saúde da Anvisa, com o objetivo 

de subsidiar gestores, profissionais da saúde, da segurança e 

as pessoas que realizarão as desinfecções dos ambientes 

prisionais e socioeducativos. 

DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES

PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVOS
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02) Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, 

piercing, brincos) durante o período de trabalho.

03) Manter os cabelos presos e arrumados e as unhas limpas, 

aparadas e sem esmalte.

04) Os profissionais do sexo masculino devem manter os 

cabelos curtos e a barba feita.

05) O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve 

ser apropriado para a atividade que será exercida.

1.0 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA LIMPEZA 

E DESINFECÇÃO

01) Realizar a frequente higienização 

das mãos. Conforme protocolo de abrir 

a torneira com a mão não dominante e 

molhar as mãos, sem encostar-se à pia 

ou lavatório; ensaboar as mãos, friccio-

nando a palma, o dorso, os espaços 

interdigitais, polegar, articulações, unhas e extremidades, 

dedos, punhos; enxaguar as mãos e secá-las com papel toa-

lha; fechar a torneira com o auxílio de papel toalha. 

Enumeramos aqui os princípios básicos para a limpeza e 

desinfecção de superfícies nas unidades prisionais e socioe-

ducativas:
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06) Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a 

dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partí-

culas de pó. Portanto, utilizar a varredura úmida, que pode ser 

realizada com rodo e panos de limpeza de pisos.

07) O responsável pela limpeza deverá se certificar se os 

produtos de higiene, como sabonete, papel toalha, entre 

outros são suficientes para atender às necessidades do setor.

08) Cada setor deverá ter a quantidade necessária de equipa-

mentos e materiais para limpeza e desinfecção de superfíci-

es.

09) Para pessoas em isolamento de contato, recomenda-se 

exclusividade no kit de limpeza e desinfecção de superfícies. 

Utilizar, preferencialmente, pano de limpeza descartável.

10) Os panos de limpeza de piso e panos de mobília devem 

ser, preferencialmente, encaminhados à lavanderia para 

processamento ou lavados manualmente em local apropria-

do.

11) Todos os equipamentos de limpeza deverão ser limpos a 

cada término da jornada de trabalho.
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ATENÇÃO!

Não utilizar outro saneante que não esteja descrito nesta 

orientação e não misturar produtos, pois podem se tornar 

perigosos. Quando inalados podem desencadear asma e 

outros danos ao sistema respiratório dos colaboradores que 

os manejam , e inclusive  ao meio ambiente (ANVISA, 2010).

2.0 PRINCIPAIS PRODUTOS UTILIZADOS NA

DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

!
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 2.2 Álcool

Os álcoois etílicos são os principais desinfetantes utiliza-

dos em serviços de saúde, podendo ser aplicado em superfí-

cies ou artigos por meio de fricção. Tem ação bactericida, 

virucida, fungicida e tuberculocida, porém não é esporicida, 

ou seja, não é esterilizante. É de fácil aplicação e ação imedia-

ta; podem ser usados no mobiliário em geral. Traz como 

desvantagens ser inflamável, volátil, opacifica acrílico, 

resseca plásticos e borrachas e causa ressecamento da pele.

O mecanismo de ação é pela desnaturação das proteí-

nas que compõem a parede celular dos microrganismos, 

desta forma deve ser utilizado na concentração de 60% a 90% 

em solução de água volume/volume, para obtenção do resul-

tado desejado.

2.1 Detergente líquido 

O detergente é um produto destina-

do à limpeza de superfícies e tecidos, 

dispersando e emulsificando a sujeira. 

Tem a função de remover tanto sujeiras 

hidrossolúveis quanto aquelas não solúve-

is em água. São substâncias que quando 

adicionados à água, reduzem a tensão 

superficial aumentando a capacidade de 

penetração da água e o poder de remoção 

da sujeira aderida aos materiais. 
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2.4 Hipoclorito de Sódio 2,5% (água sanitária)

Tem ação bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida 

e esporicida, dependendo da concentração de uso. Pode ser 

encontrado em líquido ou em pó. Possui amplo espectro de 

ação, alta eficácia, baixo custo e seu uso é indicado para 

desinfecção de superfícies fixas. Traz como desvantagens  a 

instabilidade química (sendo afetado pela luz solar, tempera-

tura superior 25ºC e pH ácido), pode provocar irritação nas 

mucosas e nos olhos e torna-se inativo na presença de maté-

ria orgânica, que deve ser removida antes da aplicação para 

atingir o resultado esperado do produto.

Para  obtenção da solução diluir 250 ml de hipoclorito 

para cada 01 litro de água, que deverá ser diluído 500 ml de 

hipoclorito em 1,5 litro de água.  O produto deverá ficar em 

contato, por dez minutos, com a superf ície limpa. 

Posteriormente deverá ser realizado o enxague.

2.3 Álcool Isopropílico

O Isopropanol ou álcool isopropílico é 

um produto com uma capacidade de 

solvência muito grande, principalmente 

de muitas substâncias orgânicas naturais 

ou sintéticas, como: resinas, óleos, gordu-

ras, alcalóides, acetatos de celulose, nitro-

celulose e outras resinas utilizadas. Seu 

uso é indicado para limpeza em eletrôni-

cos. Deve ser utilizado mediante o uso de 

óculos de proteção e máscara, pois pode 

causar irritação das mucosas.
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2.5 Quaternario de amonio de 4ª Geração

Usar em superfícies laváveis, duras e não porosas como 

pisos tratados, azulejos, cerâmicas, metais e porcelanatos. 

Superfícies tratadas deverão permanecer molhadas por 10 

minutos. No caso do uso de vaporizador para aplicação, utili-

zar com o spray mais grosso, evitando desta forma ficar 

respirando gotículas do desinfetante. Para áreas muito sujas, 

recomenda-se a limpeza do local antes da aplicação do 

desinfetante. Este produto não deve ser utilizado para 

limpeza de utensílios, pratos, copos, etc.

Diluição do produto

Dilua 10 ml do produto para cada 2,4 litros de água. 

Realize o processo de diluição em um recipiente (bal-

de) e despeje o conteúdo diluído no tanque do pulveri-

zador.

09
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ATENÇÃO

Para o processo de diluição utilizar EPI completo:

Macacão impermeável, Luva de borracha, bota PVC, máscara e óculos. 



3.1 Rodos

É uma ferramenta de limpeza composta 

de uma tira de borracha macia encaixada 

num gabarito de madeira, metal ou plástico 

usada para remover ou controlar o fluxo de 

um líquido numa superfície lisa.

3.0 MATERIAIS UTILIZADOS NA LIMPEZA E

DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

3.2 Panos para limpeza de mobília e pisos

Os panos devem ser exclusivos do setor e 

separados para mobília, piso e parede. Ainda, 

devem estar sempre limpos e umedecidos 

em solução alvejante.

3.3 Baldes

Recomenda-se utilizar baldes de cores 

diferentes para identificar a finalidade do uso. 

Devem ser utilizados, preferencialmente, os 

confeccionados por materiais que não corro-

am no decorrer do tempo.

3.4 Vassouras com cerdas duras com 

cabo longo

Devem apresentar cabo (mínimo 

1,60 cm), sendo utilizadas exclusivamen-

te na limpeza pesada de pisos e de 

banheiros. É útil na retirada de sujeiras, 

lodo e crostas de azulejos.im
a
g
e
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3.5 Placas de sinalização

Apresentam desenhos ou inscrições que 

permitem identificar a situação da área delimita-

da (piso escorregadio, área interditada para 

reforma e outros). 

3.6 Tapete vinil pedilúvio

São tapetes de vinil que 

deverão estar localizados na 

porta de acesso ao interior das 

unidades. Sua função é servir 

de barreira de contenção 

de sujeiras. Deverá ser instalado numa área completamente 

plana.

im
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imagem ilustrativa

3.6.1 Solução desinfetante - Poderá ser utilizada a 

seguinte solução: Água + água sanitária: 100ml de 

água sanitária para 03 litros de água ou 10ml de qua-

ternário de amônio em 2,4 litros de água.

3.6.2 Cuidados com a manutenção diária do 

Pedilúvio

1) Enrole o tapete e leve-o até uma área em que possa 

ser lavado.

2) Esfregue o tapete com água e detergente neutro. 

Pode-se utilizar máquina de alta pressão.  

3) Enxaguar e deixar secar ao ar livre.  

4) A solução desinfetante deverá ser trocada todos os 

dias. 
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3.7 Pulverizador manual costal

Equipamento utilizado para reali-

zar um processo f ísico-mecânico de 

transformação de uma substância líqui-

da em partículas ou gotas. 

Aplicação: Deposição de gotas so-

bre um alvo desejado, com tamanho e 

densidade adequadas ao objetivo 

3.7.1 Cuidados com o pulverizador

Ÿ Antes de guardar um pulverizador coloque água 

limpa no tanque, retire os bicos e filtros e faça-o 

funcionar até eliminar toda água. (estamos limpan-

do o circuito hidráulico).

Ÿ Lave os bicos e filtros e recoloque-os.

Ÿ Desmonte e limpe o filtro de sucção.

Ÿ Lave a máquina externamente.

Ÿ Lubrifique os componentes e aplique uma solução 

com 80 % de óleo lubrificante e no máximo 20 % de 

óleo diesel nas partes metálicas a fim de proteger 

contra corrosão.

Ÿ Guarde a máquina em lugar seco e coberto.

proposto. Deverá ser realizado nos corredores internos das 

unidades prisionais e nas áreas externas como calçadas e 

pátios. 

Possui acionamento manual através de alavanca e sua 

bomba consiste em uma câmara de latão com válvula e 

êmbolos montados na sua extremidade, com um cilindro 

também de latão, com válvula em seu interior e fixo na base 

do depósito, podendo operar com pressão de até 6 kgf/cm≤.

im
a
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e
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EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO EPI

Interior e exterior – 
Realizar a limpeza 

com água e sabão ou 
detergente. Friccionar 

com álcool a 70%. 
Trocar refil sempre 

que necessário.

Luva de borracha. Limpeza e/ou 
Desinfecção

Saboneteiras

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 

detergente.
Enxaguar e secar.

Friccionar com álcool 
a 70%.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Bancadas e 
prateleiras 

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 
detergente. Enxaguar 

e secar.
Friccionar com álcool 

a 70%.

Luva de borracha.
Limpeza e/ou 
Desinfecção

Algemas

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 
detergente. Enxaguar 

e secar.
Friccionar com álcool 

a 70%.

Luva de borracha.
Limpeza e/ou 
Desinfecção

Tonfas

Utilizar borrifador com 
álcool 70%, borrifar 

no colete e após 
passar um pano 

limpo.

Luva de borracha.
Limpeza e/ou 
Desinfecção

Coletes

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 
detergente. Enxaguar 

e secar.
Friccionar com álcool 

a 70%.

Luva de borracha.
Limpeza e/ou 
Desinfecção

Marcapassos

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 
detergente. Utilizando 

os materiais de 
proteção adequados.

Luva de borracha, 
bota PVC, máscara e 

óculos
LimpezaAbrigos de lixo  

4.0 TÉCNICAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

RESUMIDAS
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EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO EPI

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 

detergente.
Utilizar movimento 

unidirecional (de cima 
para baixo).

Luva de borracha, 
bota PVC, máscara e 

óculos. 

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Paredes

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 

detergente.

Luva de borracha, 
máscara e óculos. 

Limpeza e/ou 
DesinfecçãoLixeiras

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 

detergente.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

Limpeza e/ou 
DesinfecçãoEscadas

Utilizar o pano úmido 
para retirada de pó.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

Limpeza
Varredura úmidaTetos

Diariamente – 
varredura úmida, 

ensaboar, enxaguar e 
secar (sempre 

iniciando pelos cantos 
e conduzindo de 
forma que não 

atrapalhe o trânsito).

Na presença de 
matéria orgânica, 

retirar o excesso com 
papel toalha ou com 
auxílio de rodo e pá; 
realizar a limpeza e 

proceder à técnica de 
desinfecção.

Luva de borracha, 
bota PVC, máscara e 

óculos.

Limpeza e/ou 
DesinfecçãoPisos

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 

detergente

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Janelas, vidraças, 
portas e luminárias
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EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO EPI

 Com um pano limpo, 
friccionar com uma 

pequena quantidade 
de álcool isopropílico, 
no mínimo uma vez 

ao dia.

Luva de borracha. Limpeza e/ou 
Desinfecção

Computadores, 
Teclados, Mouses, 

telefones, aparelhos 
celulares e tablets

Lavar com água e 
sabão ou detergente, 
utilizando movimentos 

unidirecionais, de 
cima para baixo.

Enxaguar e realizar 
desinfecção.

Se necessário, utilizar 
escova para remover 
crostas dos rejuntes.

Luva de borracha, 
bota PVC, máscara e 

óculos.

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Boxes e azulejos

Limpar com água e 
sabão ou detergente, 
utilizando movimentos 

unidirecionais, de 
cima para baixo.

Evitar a utilização de 
produtos abrasivos.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

LimpezaPortas e Portais

Limpar com pano 
úmido ou álcool 70% 

e secar.
Luva de borracha.LimpezaEspelhos

Realizar limpeza das 
partes interna e 

externa com água e 
sabão ou detergente.

Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool 

a 70%.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Armários e 
escaninhos

Vaso sanitário: 
tampar, acionar a 

descarga. Lavar com 
água e sabão ou 
detergente, com 

auxílio de escovinha.
Enxaguar e realizar 

desinfecção.
Descarga: lavar com 

água e sabão ou 
detergente.

Enxaguar e realizar 
desinfecção.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Louças sanitárias e 
descargas
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EQUIPAMENTO TÉCNICA ATUAÇÃO EPI

Lavar com água e 
sabão ou detergente.

Enxaguar e secar.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Lavatórios/pias e 
torneiras

Limpar com pano 
úmido.

Lavar com água e 
sabão ou detergente.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.Limpeza

Portões de ferro e 
grades

Limpar com pano 
úmido e secar.

Luva de borracha, 
máscara e óculos.Limpeza

Placas de 
sinalização,

extintores e caixas 
de incêndio 

Limpar com pano 
limpo umedecido com 
álcool líquido a 70%, 
hipoclorito de sódio. 

Caso o protetor 
apresente sujidade 

visível, o mesmo deve 
ser lavado com água 

e sabão ou 
detergente, e só 

depois dessa limpeza, 
fazer a assepsia do 

protetor.

Luva de borracha.
Assepsia

Máscaras Face 
Shield

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 

detergente.
Friccionar com álcool 
a 70%, após alta do 

paciente.
Recomenda-se a 

utilização de cores 
diferentes de luvas 

para a realização da 
limpeza de pisos e 

mobiliários.

Macacão 
impermeável, Luva de 
borracha, bota PVC, 
máscara e óculos. 

Limpeza e/ou 
Desinfecção

Limpeza terminal em 
espaços de 
isolamento:

Camas (colchão, pé 
e cabeceira), mesas, 

suportes de soro, 
lixeiras, escadas, 

biombos, 
braçadeiras, 

colchões, 
cabeceiras, chão, 

porta e teto.

Realizar a limpeza 
com água e sabão ou 
detergente. Enxaguar 
bem e deixar secar ao 

ar livre.

Macacão 
impermeável, Luva de 
borracha, bota PVC, 
máscara e óculos. 

Instalação e limpezaPedilúvios
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Limpar com pano 
úmido ou álcool 70% 

e secar.
Luva de borracha.LimpezaMaçanetas



Ÿ Avental impermeável ou macacão impermeável; 

Ÿ Luvas de borracha resistentes ao produto, preferencial-

mente de punho longo, devem ser utilizadas do início ao 

fim de um procedimento. Logo após, devem ser descarta-

das em local apropriado e as mãos devem ser higienizadas 

com água e sabão ou sabonete líquido;

Ÿ Óculos de proteção;

Ÿ Máscara cirúrgica descartável ou de tecido: deve ser utiliza-

da durante todo o período de permanência na unidade 

prisional ou socioeducativa. Pode-se manter a mesma 

máscara neste período, exceto quando molhar ou entrar 

em contato com algum agente contaminante, momento 

em que deve ser trocada por uma nova;

Ÿ Botas (material impermeável, com cano alto e de solado 

antiderrapante);

Ÿ Máscara do tipo Face Shield: deve ser utilizada em comple-

mento as máscaras descartáveis e os demais EPIs. 

5.0 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EPI 
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A implementação de estratégias 

efetivas quanto a limpeza de ambien-

tes são de extrema importância para 

evitar a disseminação de microrganis-

mos altamente resistentes,  pois  

podem sobreviver por longos períodos 

em ambientes e superfícies dispostas 

nos locais de trabalho, favorecendo a 

contaminação de um grande número 

de pessoas.

Portanto, deve-se classificar as 

áreas em maior contato de profissiona-

is ou locais onde existem suspeitas e, 

6.0 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES  

EM AMBIENTES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVOS

até mesmo, indivíduos com os sintomas respiratórios, estabe-

lecendo as áreas que necessitam de maior atenção para 

realização da limpeza ou desinfecção com maior frequência.
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6.1 Descrição detalhada da técnica de desinfecção

Nas superfícies onde ocorrer um pequeno derrama-

mento de substâncias corporais ou sangue, incluindo respin-

gos, deve-se:

1 - Remover a matéria orgânica com papel toalha ou pano e 

fazer a limpeza, utilizando  dois baldes.

2 - Se piso ou paredes: realizar, primeiramente, a limpeza 

com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada, 

com o auxílio do rodo; enxaguar e secar. Após a limpeza, 

aplicar o desinfetante na área em que foi retirada a matéria 

orgânica, deixando o tempo necessário para ação do produto 

(seguir orientação do fabricante). Se necessário, realizar 

enxágue e secagem.

3 - Se mobiliário: realizar limpeza com sabão ou detergente 

na superfície a ser desinfetada, com o auxílio de panos de 

mobília. Após limpeza do local, realizar a fricção com álcool a 

70%.
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6.2 Nos espaços comuns

1 - Na entrada principal da unidade que dá acesso às celas / 

alojamentos deverá ser colocado o pedilúvio.    

2 - Realizar diariamente ou sempre que necessário a limpeza 

ou desinfecção de áreas comuns utilizadas dentro do serviço 

(Ex: mesas, cadeiras, telefones, trincos de portas, bancadas, 

prateleiras, etc.);

3 - Lavar com água e sabão ou detergentes e, após, utilizar 

álcool 70% na limpeza de lavatórios, pias e bebedouros.

 6.3 Nos espaços de saúde

1 - Após todas as consultas, realizar a limpeza e desinfecção de 

superfícies tocadas com água e sabão e/ou álcool 70%.

2 - Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos (este-

toscópios, esfigmomanômetros, termômetros, etc) que 

tenham sido utilizados.
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6.4 Nas áreas externas e internas (corredores, galerias, 

pátios, estacionamento)

1 - Lavar com água e sabão ou detergentes (ex: portões de 

ferro, grades);

2 - Realizar a limpeza de todas as superfícies expostas com 

água e sabão e/ou hipoclorito de sódio (diluir 250 ml de hipo-

clorito para cada 01 litro de água) (ex: pisos, paredes, cadeiras, 

vasos sanitários, acionadores de descargas, etc.);

3 - Realizar a limpeza com água e sabão ou detergentes de 

janelas, vidros, portas e luminárias;

4 - Em casos de superfícies que contenham gotículas ou com 

matérias que possam estar infectadas, com uso dos EPI’s, 

proceder inicialmente a retirada com papel/tecido absorven-

te, em seguida realizar a limpeza ou desinfecção (de acordo 

com o item nº 1)

5 - Recomenda-se que a limpeza seja intensificada em toda a 

unidade prisional ou socioeducativa, ou seja, galerias, corre-

dores, pátios, parlatórios, sala de segurança, alojamentos e 

demais áreas administrativas.

21



6 - Intensificar a limpeza dos pisos (chão) com água e sabão 

diariamente e, uma vez por semana, com hipoclorito de 

sódio. Quando houver casos suspeitos na galeria realizar este 

último procedimento duas vezes na semana;

7 - Estabelecer uma rotina frequente de desinfecção, com 

álcool 70% por 20 segundos, em balcões, mesas, bancos, 

cadeiras, maçanetas, torneiras, corrimão, telefones e demais 

artigos e equipamentos de uso compartilhado.

8 - Intensificar a higienização dos sanitários existentes 

destinados aos agentes e demais servidores bem como o de 

uso coletivo nos pátios de banho de sol;

9 - Realizar desinfecção dos bebedouros com álcool 70% 

frequentemente;

10 - Realizar a limpeza e desinfecção das lixeiras com água, 

sabão e com solução hipoclorito de sódio (250 ml de hipoclo-

rito para 1 litro de água), se lixeira for de material plástico. Caso 

seja de outro material, realizar desinfecção com álcool a 70%.
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11 - Realizar a limpeza e desinfecção das paredes com água, 

sabão e solução de hipoclorito de sódio (250 ml de hipoclorito 

para 1 litro de água) uma vez por semana, espalhando a solu-

ção em toda a superfície local.

12 - Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do local 

onde foi atendido o interno com caso suspeito (enfermaria, 

cela de triagem). A desinfecção deve ser feita com álcool 70%, 

nas superfícies e, no chão e nas paredes, utilizar água e sabão 

e solução de hipoclorito de sódio (250 ml de hipoclorito para 1 

litro de água);

13 - Realizar a limpeza da cela de triagem antes do recebi-

mento de novos presos, a desinfecção deve ser feita com 

álcool 70%, nas superfícies e no chão e paredes utilizar água e 

sabão e solução de hipoclorito de sódio (250 ml de hipoclorito 

para 1 litro de água);

14 - A limpeza dos ambientes externos, corredores de galerias, 

pátios, entre outros ambientes amplos, não deve ser feita 

com outros produtos químicos apenas, com a pulverização 

de água e sabão ou detergente e/ou solução de hipoclorito de 

sódio (diluir 250 ml de hipoclorito para cada 1 litro de água) ou 

10ml de quaternário de amônio em 2,4 litros de água.
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6.4 Cela / Alojamento

1- Realizar varredura, de preferência, úmida. Iniciar sempre da 

área mais limpa para a mais suja, utilizando movimento 

único, em um só sentido, para a limpeza de todas as superfíci-

es; 

2 - Posteriormente, a limpeza com sabão ou detergente em 

toda superfície a ser desinfetada, da área mais limpa para a 

mais suja;

3 - Se não houver casos suspeitos de contaminação, utilizar 

solução de  hipoclorito de sódio (250 ml de hipoclorito para 1 

litro de água) na realização da limpeza duas vezes na semana. 

Já em caso de suspeitas de contaminação, utilizar hipoclorito 

de sódio diariamente. 
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1 - Realizar a limpeza ou desinfecção de mobiliários, com 

água e sabão, álcool 70% e detergentes após utilização 

dos materiais dispostos no local (ex: bancadas, pias, 

torneiras, talheres, pratos, potes, etc);

2 - Realizar a limpeza de alimentos com água corrente 

antes do consumo (ex: frutas, saladas, etc);

3 - A limpeza deve ocorrer sempre enquanto se trabalha 

para manter um ambiente nitidamente salubre e evitar 

contaminações;

4 - Deve-se realizar a lavagem dos equipamentos e uten-

sílios com água quente e fazer a secagem com panos 

limpos.

5 - O ambiente inclui a área interna, como pisos, paredes, 

portas, janelas, instalações fixas e a área externa, que está 

próxima da área de manipulação de alimentos, devem se 

manter higienizados e desinfectados;

7.0 LIMPEZA DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO

E NUTRIÇÃO

É necessário  reforçar  a 

importância da lavagem das 

mãos para as pessoas que entram 

em contato direto ou indireto 

com os alimentos dispostos no 

local, evitando assim a dissemina-

ção de partículas contaminadas .
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1 - Limitar o transporte de pacientes, confirmados ou suspei-

tos, somente para fins essenciais, como procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos que não podem ser realizados na 

unidade prisional ou socioeducativa;

2 - Quando o transporte do interno/adolescente for necessá-

rio, o paciente deve usar uma máscara cirúrgica e, se possível, 

escolher uma rota de transporte mais rápida e um procedi-

mento que considere contato mínimo com outras pessoas;

3 - Notificar o serviço receptor do paciente e das precauções 

necessárias para evitar a transmissão;

4 - Quando o transporte externo for necessário, informar com 

antecedência ao serviço de saúde, à equipe de assistência, ao 

serviço móvel sobre as precauções a serem tomadas e usar 

veículo com compartimento separado entre motorista e 

paciente;

5 - Intensificação da higienização das mãos (álcool gel a 70%); 

e realizar a limpeza e desinfecção de todas as superfícies do 

veículo com, no mínimo, água e sabão e álcool 70% ou solu-

ção de hipoclorito de sódio (250 ml de hipoclorito para 1 litro 

de água).

8.0 TRANSPORTE DE PRESOS/ADOLESCENTES

EM CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO
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8.1 Desinfecção da viatura

Ÿ Reúna  os  materiais  e  produtos  necessários  para  executar  a 

limpeza. Utilize  pano  diferenciado  para  limpeza  de  mobiliári-

os,  paredes  e piso.

Ÿ Use EPI apropriado para a tarefa a ser executada: Macacão 

impermeável, luva de borracha, bota PVC, máscara e óculos.  

Ÿ Realize a limpeza utilizando movimentos de sentido único. Use 

dois baldes.

Ÿ Inicie a limpeza pelo teto, paredes e portas utilizando pano 

limpo umedecido com água e embebido com detergente 

líquido, enxaguando-o sempre que necessário.

Ÿ Limpe o local de assento no compartimento cela com pano 

umedecido em água e embebido com detergente neutro, em 

seguida passe pano limpo embebido em álcool a 70%. 

Ÿ Prepare uma solução com 1 litro de água e 250 ml de água sani-

tária e sabão, jogue no piso da viatura, esfregue com vassoura e 

deixe agir por, no mínimo 10 minutos. Retire após com pano de 

chão. 

Ÿ Proceda ao enxágue do chão utilizando pano de chão limpo, 

submergindo-o no balde com a água limpa. Repita o procedi-

mento até a retirada completa do sabão.

Ÿ Recolha o lixo e todo o material, realizando a limpeza e guarda 

dos itens utilizados. 

Materiais: luvas, 02 baldes, 01 pano de 

chão, 02 panos de  limpeza,  sabão  

líquido,  álcool,  água  sanitária,  saco  de 

lixo, rodo e vassoura. 
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Roteiro para realização de limpeza e desinfecção das 

unidades prisionais e socioeducativas

Imprimir as três próximas páginas e afixar na parede 

para executar o controle da limpeza e desinfecção da  

sua unidade. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

DAS UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS 

Item /

Espaço
Técnica Frequência

Responsável

pela limpeza
Data

Lixeira
Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza sempre 

que houver a troca dos 

sacos de lixo. 

Janelas, 

vidraças, portas 

e luminárias

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza no 

mínimo uma vez por 

semana. 

Saboneteira
Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente.

Bancadas e 

prateleiras

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente.

Algemas/ 

marcapassos/ 

chaves/cadeados

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza sempre 

após cada uso.  

Tonfas
Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza após o 

uso e/ou sempre que 

houver sujidades. 

Coletes
Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza após o 

uso e/ou sempre que 

houver sujidades. 

Abrigos de lixo
Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente. 

Computadores, 

teclados, mouses, 

telefones, 

aparelhos 

celulares e tablets

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente. 

 Box e azulejos
Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente. 

Portas e portais Limpeza
Realizar a limpeza 

diariamente. 

Espelhos Limpeza
Realizar a limpeza 

diariamente. 

Armários e 

escaninhos

Realizar a limpeza 

diariamente. 

Limpeza e/ou

desinfecção

01

Louças sanitárias 

e descarga

Realizar a limpeza 

diariamente. 

Limpeza e/ou

desinfecção



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

DAS UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS 

Item /

Espaço
Técnica Frequência

Responsável

pela limpeza
Data

Lavatórios/pias e 

torneiras

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente.

02

Portões de ferro 

e grades
Limpeza

Realizar a limpeza 

diariamente.

Ralos e calhas Limpeza
Realizar a limpeza 

diariamente.

Placas de 

sinalização,

extintores e 

caixas de 

incêndio

Limpeza
Realizar a limpeza 

diariamente.

Limpeza 

terminal em 

espaços de 

isolamento:

Camas (colchão, 

pés e cabeceira), 

mesas, suportes 

de soro, lixeiras, 

escadas, 

biombos, 

braçadeiras, 

chão, portas e 

teto

Limpeza e/ou 

desinfecção

Realizar a limpeza sempre 

após o caso suspeito ou 

confirmado  desocupar o 

espaço.

Pedilúvios 
Instalação e 

limpeza

Realizar a limpeza 

diariamente.

Calçadas Limpeza
Realizar a limpeza 

diariamente.

Corredores/ 

pátios/galeria

Limpeza e/ou 

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente.

Salas 
Limpeza e/ou 

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente.

Espaços de 

saúde

Limpeza e/ou 

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente e sempre que 

houver sujidades.



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA

ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

DAS UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS 

Item /

Espaço
Técnica Frequência

Responsável

pela limpeza
Data

Celas/

alojamento dos 

internos

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente e sempre que 

houver casos suspeitos ou 

confirmados.

03

Alojamento dos 

servidores

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente e sempre que 

houver sujidades.

Cozinha/

refeitório

Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente e sempre que 

houver sujidades.

Maçanetas
Limpeza e/ou

desinfecção

Realizar a limpeza 

diariamente e sempre que 

houver sujidades.
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