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INTRODUÇÃO   1 

 

 

 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o “serviço 

de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde visa garantir aos usuários 

dos serviços de saúde uma permanência em local limpo e em ambiente com menor 

carga microbiana de contaminação possível, contribuindo com a redução da 

possibilidade de transmissão de infecções oriundas de fontes inanimadas”. Tal prática 

nos Serviços de Saúde compreende a limpeza, desinfecção e conservação das 

superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas (ANVISA, 2010 e 

2020). 

O Curso de Odontologia da UFES é um serviço de saúde que dispõe de 

laboratórios e ambulatórios com características de ambiente hospitalar, ou seja, um mini 

Hospital, ou ainda quem prefere, um Hospital da Boca, onde são realizados 

procedimentos clínicos com geração de grandes quantidades de aerossóis e fluidos 

corpóreos (Nota técnica ANVISA nº 04/2020).  Dessa forma, nas diversas áreas do 

Curso de Odontologia deve-se ter cuidado permanente com a limpeza e desinfecção 

das superfícies, especialmente devido à presença de microrganismos 

reconhecidamente patogênicos (causadores de hepatite, tuberculose, aids), além do 

vírus SARS-CoV-2 que permanece viável no aerossol produzido pelos procedimentos 

clínicos por mais de 3 horas.   

      De acordo com a literatura vigente o vírus causador da COVID-19 pode ser 

detectado em superfícies de papel por até 24 horas, e em superfícies de plástico ou de 

aço por até 72 horas após exposição. (Doremalen et al 2020, Meng et al. 2020, Guo Z.-

Y. et al 2020). 

      O conhecimento da porta de entrada e do modo de transmissão do agente 

infeccioso fornece uma base científica para determinar as medidas de controle 

apropriadas para as ações de saúde pública, que tem como objetivo conter e limitar a 

propagação de agentes patogênicos, com alta virulência, como é o caso do vírus SARS-

Cov-2. Assim, as medidas adotadas de lavagem frequente das mãos com água e 

sabonete ou, quando não há acesso a instalações adequadas de lavagem das mãos, o 

uso de produtos antissépticos para as mãos e a prática de desinfecção de superfícies, 
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são recomendadas com base nas formas de transmissão do vírus. A atual pandemia e 

o alto risco de disseminação do SARSCoV-2, levou a recomendações para a limpeza e 

desinfecção de superfícies em ambientes com casos suspeitos ou confirmados pelo 

coronavírus, assim como em ambientes gerais, bem como a necessidade de 

discriminação dos procedimentos e produtos de limpeza e desinfecção, observando as 

características do produto, capacidade de limpeza desinfecção e toxicidade.  

(ABRALIMP, 2020, ANVISA,2020, WHO,2020). 

 Este relatório apresenta uma avaliação do TERMO DE REFERÊNCIA PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL 

PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES vigente e propõe 

modificações para adequação às normas determinadas pela ANVISA, e adicionalmente 

um RELATÓRIO DE LIMPEZA DE ESPAÇO FÍSICO E GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS com a padronização da limpeza e o gerenciamento de resíduos do Curso 

de Odontologia. 
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ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, 

ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A 

UFES 
2 

 

 

 

2.1    JUSTIFICATIVAS PARA A ANÁLISE DO TERMO DE REFERÊNCIA  

 

O Termo de Referência para a contratação de serviços de limpeza, asseio e 

conservação predial para a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, elaborado 

pela Gerência de Segurança e Logística da Prefeitura Universitária da UFES – 

GSL/PU/UFES em 23/10/2019 – Versão 07, teve início de execução em novembro 2019 

e encontra-se atualmente em vigor.  Este documento se encontra na íntegra no ANEXO 

01 e será tratado neste documento como TERMO DE REFERÊNCIA. 

O TERMO DE REFERÊNCIA cita no parágrafo 16.3 que “... o conjunto de 

atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, 

podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público 

usuário”. Desta forma, a Comissão Interna de Biossegurança em Odontologia do 

IOUFES - CIBIOS vem se manifestar por meio desse Relatório devido a:  

1- Constatação de deficiência nos processos de limpeza e desinfecção dos 

ambientes odontológicos do Curso de Odontologia da UFES;  

2- Não observância e ausência de fiscalização das recomendações preconizadas 

pela ANVISA; 

3- A pandemia da COVID-19 e seus impactos, trazendo riscos para as equipes de 

saúde e seus usuários; 

Necessidade de análise do contrato de prestação de serviço de limpeza nas 

dependências do Curso de Odontologia, de modo a esclarecer as deficiências 

apontadas. 

 

 

  



6 
 

2.2     REVISÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Na revisão do TERMO DE REFERÊNCIA para a Contratação de Serviços de 

Limpeza, Asseio e Conservação Predial para a Universidade Federal do Espírito Santo 

– UFES, a CIBIOS verificou que o CAPÍTULO 7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO 

OBJETO, descreve:  

7.1. Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial devem ser 

prestados de forma contínua, adequando-se às rotinas e aos horários 

dos diversos setores da Universidade, sob o regime de empreitada 

por preço unitário, em que os serviços prestados são medidos e 

pagos pelo valor do m² limpo, de acordo com o tipo específico de área, 

utilizando em sua execução mão de obra treinada, materiais, 

equipamentos e EPIs, visando os seguintes resultados: 

a) proporcionar ambientes limpos e salubres para a realização de 

diversos tipos de atividades desenvolvidas na UFES, seja em suas 

atividades finalísticas, como salas de aula e laboratórios, ou em 

atividades meio, como salas administrativas e auditórios; 

b) gerar bem-estar aos servidores, alunos e outros usuários dos 

diversos tipos de ambientes da Universidade; 

c) proporcionar ambientes mais higiênicos, evitando a geração e/ou 

propagação de sujidades, insetos, roedores, pragas e contaminantes. 

 

7.2. Os serviços serão executados de acordo com as atividades e 

periodicidades definidas para cada tipo de área (Grupo de Limpeza), 

conforme apresentado no Anexo I deste TR, de modo que não 

interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento dos setores 

a serem atendidos. 

 

Com relação aos Materiais de Limpeza e Equipamentos, o parágrafo 9.6 do TERMO 

DE REFERÊNCIA diz que “...os materiais de limpeza e os utensílios a serem utilizados 

na prestação dos serviços deverão ser entregues mensalmente à Contratante” e lista, 

no Quadro 08, os materiais de limpeza sugeridos para a execução dos serviços. E 

também, no Quadro 09, lista cada equipamento que deve ser utilizado.  

Entretanto, após análise detalhada do Termo de referência em seu ANEXO 1 (Descrição 

dos Serviços de Limpeza Predial por Grupo, após Alterações na Periodicidade de 

Execução) e da verificação das ATIVIDADES E PERIODICIDADES a serem realizadas 

nas áreas hospitalares, nos banheiros e nas áreas de copas, cozinhas, refeitórios 
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e áreas de serviço, a CIBIOS pode constatar algumas inconformidades com relação ao 

que a CONTRATANTE exige que seja realizado pela CONTRATADA. 

Entre as inconformidades encontradas que não contemplam as recomendações 

mínimas exigidas pela ANVISA (2010,2020) podemos citar: 

1- As atividades de limpeza  

2- A periodicidade destas atividades;  

3- A ausência de produtos de limpeza e desinfecção para uso diário.  

Com base no exposto, a CIBIOS constatou que o TERMO DE REFERÊNCIA 

não atende aos requisitos da ANVISA e, portanto, não atende às necessidades do Curso 

de Odontologia do CCS –UFES. 

   Visto que a vigência do Contrato (parágrafo 26.1) é de 06 (seis) meses, a partir 

da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu 

extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogada, nos termos do inciso II do 

caput e do § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, caso haja anuência das partes, e desde 

que haja aprovação da autoridade superior da Administração da UFES, a CIBIOS vem 

propor  alterações no termo de referência para adequação das necessidades de limpeza 

dos   ambulatórios clínicos, laboratórios, salas de aula, e demais dependências do curso 

de Odontologia da UFES.     
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 

CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA A UFES 

3 
 

 

 

A Comissão de Biossegurança em Odontologia do IOUFES – CIBIOS vem 

propor: 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO CURSO 

DE ODONTOLOGIA DA UFES DE ACORDO COM A SUA CLASSIFICAÇÃO 

EM ÁREAS CRÍTICAS, SEMICRÍTICA E NÃO CRÍTICAS  

 

De acordo com a ANVISA, “o objetivo da classificação das áreas dos serviços 

de saúde é orientar as complexidades, a minuciosidade e o detalhamento dos serviços 

a serem executados nesses setores, de modo que o processo de limpeza e desinfecção 

de superfícies esteja adequado ao risco”.  As áreas dos serviços de saúde, 

considerando o risco potencial para a transmissão de agentes infecciosos, são 

classificadas em áreas críticas, semicríticas e não-críticas. 

 

ÁREAS CRÍTICAS: são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão 

de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem 

pacientes.  

ÁREAS SEMICRÍTICAS: são todos os compartimentos ocupados por pacientes com 

doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas.  

ÁREAS NÃO-CRÍTICAS: são todos os demais compartimentos dos 

estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e 

onde não se realizam procedimentos de risco.  

 

Portanto, a CIBIOS apresenta a classificação das áreas de serviço do Curso de 

Odontologia da UFES (Quadro 1), com o objetivo de nortear os serviços de limpeza e 

desinfecção na divisão de atividades, dimensionamento de equipamentos, profissionais 

e materiais. 
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Quadro 1 – Classificação das áreas de serviços de saúde do Curso de Odontologia 

da UFES 

 

CLASSIFICAÇÃO 

DAS ÁREAS 
LOCAL 

Áreas críticas 

Central de Esterilização 

Ambulatórios I, II, III, IV, V e VI e todas as áreas que se encontram 

no interior dos ambulatórios: recepção, banheiros, sala de 

professores, salas de apoio, laboratórios de apoio, copas, 

vestiários, etc. 

Setor de radiologia 

Áreas semicríticas 

Todas as áreas internas localizados fora dos ambulatórios: 

Pavilhão didático: laboratórios didáticos, salas de aulas teóricas, 

salas de professores, sala de alunos, banheiros, copa 

Prédio do IOUFES: sala dos departamentos, colegiado, salas 

administrativas do IOUFES, almoxarifado, banheiros, copa e 

cozinha, setor do PU, área técnica, anfiteatro do IOUFES e área do 

mestrado 

Laboratório de habilidades 

Áreas não-críticas Áreas externas 

Obs.: no Relatório Técnico nº 2 a CIBIOS sugere a extinção das copas e a inclusão de vestiários 
dentro dos Ambulatórios. 

 

 

 

3.2 EMPREGAR OS PROCESSOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE E AS PERIODICIDADES RECOMENDADAS PELA 

ANVISA, QUE ENVOLVEM A LIMPEZA CONCORRENTE E LIMPEZA 

TERMINAL. 

 

LIMPEZA CONCORRENTE - É o procedimento de limpeza realizado, 

diariamente, em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde. Nesse 

procedimento estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais, de 

mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, parapeitos de janelas, e a limpeza do 

piso e instalações sanitárias (Quadro 2)  

LIMPEZA TERMINAL - Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas 

as superfícies horizontais e verticais, internas e externas. (Quadro 3) 
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Quadro 2 – Frequência de Limpeza Concorrente 

 

CLASSIFICAÇÃO 

DAS ÁREAS 
FREQUENCIA MÍNIMA 

Áreas críticas 
3x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que 

necessário 

Áreas semicríticas 
2x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que 

necessário 

Áreas não-críticas 
1x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que 

necessário 

Áreas comuns 
1x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que 

necessário 

Áreas externas 
2x por dia; data e horário preestabelecidos e sempre que 

necessário 

Fonte: Anvisa,2010. 

 

 

Quadro 3 – Frequência de Limpeza Terminal Programada 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

ÁREAS 
FREQUENCIA MÍNIMA 

Áreas críticas Semanal (data, horário, dia da semana preestabelecido). 

Áreas semicríticas Quinzenal (data, horário, dia da semana preestabelecido). 

Áreas não-críticas Mensal (data, horário, dia da semana preestabelecido). 

Áreas comuns  (Data, horário, dia da semana preestabelecido). 

 Fonte: Anvisa,2010. 

 

 

3.3 UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 

SUPERFICIES EM SERVIÇOS DE SAUDE DE ACORDO COM AS ÁREAS  

  

 Os produtos de limpeza e desinfecção e a relação dos produtos de limpeza por 

área encontram-se nos Quadros 4 e 5  
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Quadro 4 – Recomendações de produtos de limpeza e desinfecção  

 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA 

/DESINFECÇÃO 

INDICAÇÃO DE USO MODO DE USAR 

Água 

Limpeza para remoção de sujidade 

Técnica da varredura úmida 

ou retirada de pó 

Água e sabão ou 

detergente 

Friccionar o sabão ou 

detergente sobre a superfície 

Água Enxaguar e secar 

Álcool 70° G 
Desinfecção de equipamentos e 

superfícies 

Fricções sobre a superfície a 

ser desinfetada 

Hipoclorito de sódio 

a 1% 

Desinfecção de superfícies não-

metálicas e superfícies com 

matéria orgânica 

Após a limpeza, imersão ou 

fricção.  Enxaguar e secar 

Fonte: Anvisa,2010. 

 

Quadro 5 – Recomendações de produtos e tipos de limpeza por áreas  

ÁREAS PRODUTO MÉTODO 

Piso Detergente e Hipoclorito de sódio 

1% 

Esfregação Manual / enceradeira 

Ralo Hipoclorito de sódio 1% Escovação 

Porta Detergente e Álcool 70° G Fibra branca / pano 

Maçanetas/Torneiras Álcool 70° G Fibra branca / pano 

Espelho Detergente e Álcool 70° G Sistema de limpeza de vidro local 

Bancada Detergente e Hipoclorito de sódio 

1% 

Fibra branca / pano 

Vaso sanitário Detergente, Hipoclorito de sódio 1% 

e odorizante 

Fibra branca / pano / escova 

sanitária 

Dispenser Detergente e Álcool 70° G Fibra branca / pano 

Lixeira Detergente e Hipoclorito de sódio 

1% 

Fibra branca / pano 

Computadores Álcool 70° G Fibra branca / pano 

Divisórias Detergente e Hipoclorito de sódio 

1% 

Fibra branca / pano 

Mesas Detergente e Hipoclorito de sódio 

1% 

Fibra branca / pano 

Fonte: ABRALIMP 2020. 
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3.4 SEQUÊNCIAS DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES SEM E COM PRESENÇA 

DE MATÉRIA ORGÂNICA, RECOMENDADAS PELA ANVISA 2010 (FIGURAS 

1 E 2) 

 

Figura 1 – Limpeza de superfície sem presença de matéria orgânica  

(fonte: ANVISA, 2010)  
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Figura 2 – Limpeza de superfície COM presença de matéria orgânica  

(fonte: ANVISA, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remover a matéria orgânica com 

papel absorvente 
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A limpeza deve ser realizada ao final de cada período de trabalho (manhã ou 

tarde) e sempre que necessário (presença de matéria orgânica ou sujidades aparentes). 

A principal orientação para os serviços de limpeza profissional é aumentar a 

frequência do processo de higienização de superfícies, com máxima atenção às áreas 

onde ocorrem maior contato das pessoas, tais como: maçanetas, corrimão, barras de 

apoio, fechaduras, interruptores, aparelhos de telefone, teclados, mouses, mesas, 

cadeiras, mobílias em geral, bancadas, torneiras, etc., além do piso (ABRALIMP,2020). 

 As superfícies em serviços de saúde compreendem: mobiliários, pisos, paredes, 

divisórias, portas e maçanetas, tetos, janelas, equipamentos para a saúde, bancadas, 

pias, computadores, instalações sanitárias, grades de aparelho de condicionador de ar, 

ventilador, exaustor, luminárias, bebedouro, aparelho telefônico e outros. 

 Recomendações para a limpeza dos ambientes (ANVISA,2010; ABRALIMP 

2020):  

 Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar a varredura 

úmida, que pode ser realizada com mops  ou rodo e panos de limpeza de pisos. 

 Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, 

ensaboar, enxaguar e secar. 

 Utilizar rotineiramente sabão ou detergente para os processos de limpeza de 

superfícies, sendo os desinfetantes restritos às situações específicas como, por 

exemplo, presença de matéria orgânica e microrganismos multirresistentes. 

 Não misturar produtos saneantes, exceto quando indicado pelo fabricante, pois 

essas misturas podem ser perigosas quando inaladas, causam danos ao meio 

ambiente e seus princípios ativos podem ser neutralizados e inativados. 

 A limpeza e a desinfecção devem acontecer em um único sentido, nunca em 

movimentos, circulares ou de vai e vem para evitar contaminação; 

 Deve iniciar a limpeza da área menos suja para a mais suja; 

 Deve fazer a varredura úmida através de sistema de microfibra, vaporizador e 

utilização de químicos específicos; 

 Deve iniciar o processo de limpeza e desinfecção pelas paredes, vidros, 

superfícies, objetos e, por último, o piso. 

Nota: Somente devem ser utilizados produtos regularizados na Anvisa, 

observado seu prazo de validade. 
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PADRONIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE LIMPEZA 

ESPECÍFICA DOS AMBULATÓRIOS DO CURSO 

DE ODONTOLOGIA 

4 
 

 

A limpeza específica dos ambulatórios do Curso de Odontologia é de 

responsabilidade dos funcionários dos ambulatórios ou atendentes de clínica 

(funcionário da UFES ou terceirizado).   

Considerando que os profissionais que atuam em áreas de saúde estão sujeitos 

à riscos ocupacionais devido à exposição a materiais potencialmente contaminados e, 

em obediência à NR 32 (ANVISA, 2005) que regulamenta a segurança e saúde no 

trabalho em serviços de saúde, é necessário instituir e implementar medidas que 

previnam a ocorrência de acidentes e contaminações cruzadas no ambiente de 

assistência e trabalho.   Dessa forma, a CIBIOS propõe que as seguintes medidas sejam 

implementadas a todos os profissionais envolvidos na limpeza e gerenciamento de 

resíduos do Curso de Odontologia 

 

4.1 USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

A CLT – Decreto Lei nº5.452/43 dispõe: 

Art. 166 - “A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente 

os equipamentos de proteção individual”. 

Fiscalizar – A empresa tem por obrigação fiscalizar e cobrar o uso do EPI. 

Consequências do Não uso: 

● O empregador (empresa) pode sofrer ação judicial por não ter fornecido 

ou não fiscalizar o uso correto do EPI por parte do empregado. 

● O Empregado pode ser ensejado no Art. 482 da CLT por “justa causa” ou 

advertência. 
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São considerados EPIs essenciais aos funcionários envolvidos na limpeza e 

gerenciamento de resíduos do Curso de Odontologia: 

 

 

4.2 VACINAÇÃO 

  

A vacinação de todos os colaboradores do Curso de Odontologia deve estar em 

dia para a proteção de todos.   É imprescindível que os gestores verifiquem a carteira 

de vacinação de seus colaboradores e exijam que o mesmo seja feito para os 

colaboradores terceirizados.    

Para a verificação, o colaborador, a pedido do gestor, deve levar a sua carteira 

até a Unidade de Saúde mais próxima para orientações quanto às vacinas do adulto e 

eventuais reforços. Se todas estiverem em dia, deve ser feita a sorologia para anti-HBs. 

As vacinas obrigatórias para prevenção de contaminações nas clínicas 

odontológicas são:  

 

 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

● Máscaras 

● Óculos 

● Toucas 

● Protetor facial 

● Jaleco Manga Longa 

● Avental Impermeável 

● Luvas (procedimento e borracha). 

 

 

 HEPATITE B: 

 TRIPLICE VIRAL (Sarampo, caxumba e rubéola) 

 Dupla Adulto (Difteria e Tétano) 

 BCG (Tuberculose) 

 INFLUENZA (realizada anualmente) 

 FEBRE AMARELA (vacinação recomendada) 

 PNEUMONIA (vacinação recomendada) 
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4.3 ÁREAS DE LIMPEZA ESPECÍFICA 

 

Considerando-se a classificação dos ambientes de trabalho segundo o risco 

potencial de transmissão de infecção, as áreas de limpeza específica dos ambulatórios 

são consideradas ÁREAS CRÍTICAS (com maior risco de transmissão de infecção e 

com a presença de matéria orgânica tais como: sangue, secreções e outros) e estão 

discriminadas no quadro abaixo (Quadro 6) 

 

Quadro 6 – Áreas de limpeza específica 

 

LOCAL DISCRIMINAÇÃO EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS 

Área clínica dos 

ambulatórios 

Toda a área clínica do ambulatório, seus 

equipamentos e mobiliários, exceto: 

chão, paredes, janelas, filtros de ar 

condicionado, e divisórias 

Cadeira odontológica e seus 

acessórios 

Bomba de sucção (mangueira e 

filtro) 

Mesas clínicas 

Dispensadores de sabonete, 

álcool e toalha de papel 

Negatoscópios 

Aparelhos de raio x 

Protetores de chumbo 

Geladeiras de materiais 

Aparelhos de ultrassom 

Aparelhos de polimerização 

Instrumentais   

Mobiliários: armários (e seus 

conteúdos), mochos e cadeiras 

Armários para guarda de trabalhos 

protéticos 

Sala de exame 

radiográfico 

Toda a área da sala de exame 

radiográficos, seus equipamentos e 

mobiliários, exceto paredes, portas, 

janelas e filtros de ar condicionado 

Laboratórios de 

apoio 

Toda a área dos laboratórios de apoio, 

seus equipamentos e mobiliários, exceto 

paredes, portas, janelas e filtros de ar 

condicionado 

Central de 

distribuição de 

materiais 

Toda a área da central de distribuição de 

materiais, seus equipamentos e 

mobiliários, exceto paredes, portas, 

janelas e filtros de ar condicionado 

Laboratório de 

habilidades 

Toda a área do laboratório de 

habilidades, seus equipamentos e 

mobiliários, exceto paredes, portas, 

janelas e filtros de ar condicionado 

 

 Nestas áreas, os procedimentos de descontaminação, limpeza e desinfecção 

devem ser rigorosamente realizados e utilizando os saneantes adequados (Quadro 7)  
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Quadro 7 – Discriminação do procedimento de limpeza, descontaminação e 

desinfecção e o saneante a ser utilizados  

 

PROCEDIMENTO DEFINIÇÃO SANEANTE 

Descontaminação  

Remoção de microrganismos patogênicos na 

forma vegetativa de objetos e superfícies 

contaminadas com matéria orgânica. Tem por 

objetivo tornar mais segura o manuseio nos 

processos subsequentes  

Hipoclorito de Sódio 

a 1% 

Limpeza 

Remoção de sujidade orgânica ou inanimada, 

reduzindo a carga microbiana.  Utilizando água, 

sabão e detergentes (manual ou automatizada); 

sendo bem-feita, existe uma eficácia na remoção 

de microrganismos acerca de até 75%. 

Água; 

Sabão ou 

Detergente 

Enzimático. 

 

Desinfecção 

Eliminação de formas vegetativas de 

microrganismos patogênicos. Pode ser feito de 

forma química (soluções germicidas) ou física 

(fervura ou máquina desinfetadora). Este 

processo destrói a maior parte ou até a 

totalidade dos microrganismos patogênicos 

(vegetativos). 

Álcool 70° G 

Hipoclorito de Sódio 

a 1% 

 

  

A limpeza deve ser realizada ao final de cada período de trabalho (manhã ou 

tarde) e sempre que necessário (presença de matéria orgânica ou sujidades aparentes). 
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DESCARTE DE RESÍDUOS  

 
5 

 

 

De acordo com a RDC 222/2018 (ANVISA), e a Resolução Nº. 358/2005 

(CONAMA), os resíduos estão classificados por grupos: 

Grupo A Resíduos biológicos/infectantes. Este grupo atende a um subgrupo - 

A1, A2, A3, A4 e A5 

Grupo B Substâncias químicas 

Grupo C Rejeitos radioativos 

Grupo D Resíduos comuns 

Grupo E Material perfurocortantes 

 

No Curso de Odontologia, os resíduos produzidos pertencem ao grupo A, B, D e 

E. Os resíduos produzidos nas clínicas/ambulatórios e seu descarte são de 

responsabilidade das atendentes das clínicas odontológicas, que os acondicionam em 

recipientes próprios (material rígido), respeitando suas características físico-químicas e 

seu estado físico/sólido (película de RX). Este procedimento é diário, ou de acordo com 

o fluxo das aulas (atendimento aos pacientes), sendo depois recolhidos pelas empresas 

contratadas pela UFES 

 

5.1 RESÍDUOS DO GRUPO A   

Este grupo compreendem os resíduos biológicos ou infectantes com presença 

de sangue: luvas, gazes, algodão e barreiras ou campos cirúrgicos em TNT.  

Estes resíduos devem ser descartados (por alunos, professores e atendentes) 

nas lixeiras brancas específicas localizadas nas áreas clínicas.  O recolhimento final é 

realizado pela atendente de clínica ao término do turno de atendimento ou quando 

necessário.   Observar para o limite de peso, sendo proibido seu esvaziamento e 

reaproveitamento. 

 

5.2 RESÍDUOS DO GRUPO B 

Compreendem os resíduos químicos como revelador, fixador, amálgama e 

película de RX. Esses resíduos são tidos como substâncias perigosas, corrosivas, 

reativas, tóxicas, explosivas e inflamáveis.  
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Seu acondicionamento e descarte deve seguir recomendação específica do 

fabricante, normalmente especificado na embalagem do produto e respeitando suas 

características físico-químicas e seu estado físico-sólido (película de RX). 

Os resíduos químicos em estado líquido (revelador e fixador) são descartados 

em recipiente rígido com tampa e vedante, devidamente identificado.  O 

acondicionamento final é feito no ambulatório IV, até que a empresa responsável, 

contratada pela UFES faça o recolhimento.   

O resíduo produzido pelo amalgama, embora mereça uma atenção especial, não 

será discriminado neste relatório uma vez que esse material não é mais utilizado no 

Curso de Odontologia da UFES.  

 

5.3 RESÍDUOS DO GRUPO D 

Os resíduos do grupo D (lixo comum) compreendem os resíduos de embalagens, 

lixo domésticos, de banheiro, papel toalha, campos em TNT sem contaminação e outros 

sem vestígios e presença de sangue. Estes são acondicionados em saco plástico de 

cor preta, impermeável e resistente, segundo orientação do serviço de limpeza urbana 

do município. Sendo sua execução nas dependências do IOUFES, a cargo da Empresa 

contratada pela UFES para este fim. 

 

5.4 RESÍDUOS DO GRUPO E 

Os resíduos do grupo E são chamados de perfurocortantes tais como lâminas 

de bisturi, agulhas e vidros.  Devem ser acondicionados em recipientes rígidos, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento. Devem ainda ser impermeável, com tampa 

e ainda conter a simbologia da substância. Estar em local seco, livre de umidade e de 

fácil acesso e seguro contra acidentes.  Ao atingir sua capacidade (não mais que 2/3), 

a atendente de clínica odontológica deve paramentar-se com EPI e proceder a retirada 

do mesmo, lacrando-o com fita crepe e conduzi-lo até a sala de resíduo intermediário, 

devidamente identificado.  

 

 

  OBSERVAÇÃO: Apesar da RDC 222/2018 definir que os resíduos provenientes 

da assistência a pacientes com coronavírus tem que ser acondicionados em saco 

vermelho, EXCEPCIONALMENTE, durante essa fase de atendimento aos pacientes 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2, caso o serviço de saúde não 

possua sacos vermelhos para atender a demanda, poderá utilizar os sacos brancos 
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leitosos com o símbolo de infectante para acondicionar esses resíduos. Reforça-se que 

esses resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.  

Ressalta-se ainda, que conforme a RDC/Anvisa nº 222/18, os serviços de saúde 

devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

PGRSS, que é o documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao 

gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e 

riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final 

ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção à saúde pública, do 

trabalhador e do meio ambiente. 
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