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POR QUE LIMPAR ?

Esta relação entre limpeza e saúde é corroborada por dados levantados pela 

International Sanitary Supply Association, entidade norte-americana parceira da 

Abralimp. Segundo a ISSA, uma limpeza eficiente pode reduzir em até 80% a 

probabilidade de propagação de vírus comuns, como o da gripe. A pesquisa 

também constatou que um ambiente coletivo limpo, como o de escolas é muito 

mais saudável pois reduz a incidência de doenças respiratórias, cerca de 24%, 

de idas ao médico (34%), de uso de antibióticos (24%), influenciando também na 

redução do índice de absenteísmo (46%).



LIMPEZA
É a atividade que engloba todos os procedimentos e operações que removem 
sujidades, agregadas ou não às superfícies, sem alterá-las, em todos os tipos 

de ambientes.

DESINFECÇÃO
É o conjunto de operações que visa a redução dos micro-organismos, 

patogênicos ou não, a níveis seguros  que não representam  riscos a saúde.

ESTERILIZAÇÃO
Tarefa específica que deve eliminar todas as formas de vida microbiológica. Só 
pode ser conseguida com o fogo, com o vapor saturado sob alta pressão em 

autoclaves, pelo tratamento com produtos químicos adequados e outros 
processos, incluindo a radioatividade. O tempo de contato tem um papel 

fundamental na esterilização.

CONCEITOS



TIPOS DE LIMPEZA

LIMPEZA PROFUNDA

É a limpeza completa do ambiente e deve ser realizada periodicamente (semanal, quinzenal ou mensal), conforme a 

necessidade.

Exemplo: lavação de pisos, remoção de ceras, e etc., deve ser realizada em horário onde haja possibilidade

de interdição (fora de expediente).

LIMPEZA LEVE

Tem como objetivo a manutenção na limpeza de conservação, é realizada durante o período de expediente. 

Esta limpeza é importante pois mantém, constantemente, limpo o ambiente.



TIPOS DE SUJIDADES

SUJIDADE SOLTA

Aquela que deve ser realizada por processo de varrição (Mop pó ou com refil descartável), aspiração, recolhimento 

com flanelas ou espanadores eletrostáticos.

Estes equipamentos tem a finalidade do recolhimento total da sujidade, sem espalha-las ou transferi-las de um lugar 

ou superfície.

SUJIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA
São partículas aderidas a superfícies, que com a simples aplicação de uma solução de detergente e água, são 

facilmente retiradas das superfícies através de procedimentos manuais.

SUJIDADE IMPREGNADA
São particulas fixadas a superfícies, para remoção será necessário, além da aplicação da solução de detergente e 

água, deveremos aplicar uma força mecânica maior (esfrega).
Exemplo: Enceradeiras, lavadoras automáticas de pisos, hidrojateadoras, extratoras, etc.



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AMBIENTES

De cima para baixo;

Movimento unidirecional;

Do fundo para a saída;

Quando do uso de equipamentos elétricos começar da parede em  que esta a tomada e seguir 

a direção oposta;

EPC,NR6;

Primeiro limpar para depois Desinfetar/Sanitizar;

EPI, necessários a cada tarefa, NR 6;

Ao final do trabalho verificar se esta tudo no devido lugar e verificar atentamente se o trabalho 

esta bem feito;

Lembre-se,  LIMPEZA é feita de pequenos detalhes.



CURSOS IN COMPANY
A UNIABRALIMP VAI ATÉ A SUA EMPRESA 

COM A SOLUÇÃO COMPLETA NA MEDIDA 

DA SUA NECESSIDADE!



FALE CONOSCO

instrutor@uniabralimp.com.br

treinamento@abralimp.org.br

www.uniabralimp.com.br

(11) 3079-2003

AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO

EQUIPE ABRALIMP


