
Descarte de Resíduos Hospitalares

Grupo A: INFECTANTE
Gaze, algodão, luvas, aventais, 

macacões de isolamento, EPIs 

contaminados

Grupo B: QUÍMICO
Medicamentos, reagentes

Grupo C: RADIOATIVO
Resíduos de serviços de medicina 

nuclear e radioterapia etc.

Grupo D: COMUM
Sobras de alimentos e do preparo 

de alimentos, resíduos das áreas 

administrativas

Grupo E: PERFUROCORTANTE
Agulhas, bisturis, seringas, lâminas 

de vidro, frascos de vidro de 

injetáveis

Procedimento para reduzir a 
transmissão do novo Coronavírus



Rotina de higienização de superfícies hospitalares

Fonte: Adaptado do Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in Healthcare, Canberra: National Health and Medical

Research Council (2019).

Anvisa. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos

suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). 7ª edição. 20/03/2020.

Volume de 

água 

Volume de água sanitária comercial 

brasileira (2 a 2,5%)

Volume final 

285 ml 15 ml 300 ml

475 ml 25 ml 500 ml

950 ml 50 ml 1000 ml ou 1L

4.750 ml 250 ml 5000 ml ou 5L 

Solução de hipoclorito  para higienização 0,1%

∙ Verifique as recomendações de uso do fabricante (rótulos), as instruções de segurança e saúde devem ser seguidas
∙ Luvas devem ser usadas ao manusear e preparar soluções de água sanitária
∙ Recomenda-se o uso de óculos de proteção devido a possíveis respingos
∙ A solução de água sanitária deve ser feita diariamente.
∙ Recomenda-se o uso em superfícies duras e não porosas.
∙ A água sanitária pode danificar os tecidos e ser corrosiva para os metais.

Os procedimentos de higienização não diferem dos já adotados pelas
instituições de saúde. A frequência da aplicação dos mesmos deve ser
ajustada aos locais onde há mais risco de contágio com o novo Coronavírus.

• A desinfecção das superfícies pode ser realizada com desinfetantes à base de: cloro, álcoois, alguns
fenóis e iodóforos e quaternário de amônio

• Sabe-se que o Novo coronavírus é inativado por álcool 70% e cloro
• Superfícies e utensílios contaminados devem ser limpos e desinfectados (camas, cadeiras, maçanetas,

equipamentos eletrônicos de múltiplos usos, os utilizados durante a prestação de assistência e os
dispositivos móveis)

• Nas superfícies com matéria orgânica visível, o excesso do material deve ser removido antes de realizar
a limpeza e desinfecção

• Para pisos, proceder a varredura úmida (MOPs)
• Varredura seca com vassoura é proibida!


