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PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

Objetivo: Este POP define e padroniza as regras para os procedimentos para a limpeza e/ou 

desinfecção das superfícies das salas de animais da Seção de Biotério da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. 

EXECUTANTE OPERAÇÃO 

BIOTERISTA 

1) Lavar as mãos com água e sabão líquido e aplicar álcool 

glicerinado a 70% friccionando por 30 segundos: 

i. Antes de iniciar as tarefas de limpeza; 

ii. Ao constatar sujidade; 

iii. Antes e após uso de toalete;  

iv. Após tossir, espirrar ou assuar o nariz;  

v. Antes de se alimentar;  

vi. Após término das atividades. 

2) Preparar previamente todo o material necessário ao 

procedimento de limpeza e desinfecção a ser executado; 

3) Identificar os baldes para a limpeza e usar sempre o mesmo: 

um para água e o outro para água e sabão. Encher os baldes 

até a metade; 

4) Colocar os EPIs apropriados para o procedimento;  

5) Retirar os objetos de cima da superfície a ser limpa;  

6) Dobrar o pano úmido numa série de quadrados para obter 

várias superfícies de limpeza;  

7) Retirar a poeira da superfície ou do equipamento;  

8) Mergulhar o outro pano na solução com sabão e retire o 

excesso para não pingar no piso;  

9) Limpar à superfície ou equipamento, esfregando o pano 

dobrado, com solução de sabão, fazendo pequenos 

movimentos circulares;  

10) Retirar todo o sabão com o pano umedecido em água limpa;  

11) Enxuguar a superfície ou equipamento;  

12) Limpar o material de trabalho e guarde-o no local 

apropriado. 

13) Desprezar a água suja em local apropriado;  

14) Remover as luvas;  

15) Lavar as mãos. 

 Cuidados: Usar EPIs (Usar roupa apropriada e calçado fechado; quando necessário 

utilizar óculos de proteção); 

 

 A limpeza das superfícies é feita diariamente, no início e final do turno de trabalho, e 

sempre que necessário; 

 A limpeza é feita das áreas não críticas em direção às áreas críticas, a limpeza inicia-se 

pelo mobiliário ou paredes e termina pelo piso. 
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