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ORIENTAÇÕES HIGIENIZAÇÃO – UTI 3, SETORES 320 E 600  

CASO DE PACIENTES EM ISOLAMENTO POR COVID-19 

 

Higienização concorrente = Rotina 

• Realizar somente UMA VEZ POR DIA; 

• Anotar no checklist quem passou, e procurar intercalar, pois somente uma 

higienizadora por dia entra no quarto para retirar resíduos e passar pano no chão; 

• Deixar sempre o quarto por último como todos os isolamentos; 

• Utilizar o kit de EPIs COVID-19, que retira no SESMT; 

• O saco de lixo é branco, infectante, retirar e fechar com cuidado sem apertar o saco 

para não espalhar bactérias no ar; 

• O saco das roupas continua sendo o azul, identificar como ISOLAMENTO COVID; 

• Os panos de chão utilizados devem ser colocados no saco transparente de roupa suja 

identificado, não descartar. 

 

Higienização de equipamentos de uso coletivo 

• Maca, cadeira de rodas e torpedo de oxigênio devem ser higienizados a cada uso. 

 

Higienização elevador 

• A enfermagem do setor que vai receber o paciente deve avisar a higienização para 

aguardar a chegada – ramais 7128, durante o dia e 7191, durante a noite; 

• A higienizadora do setor DESTINO (setor que o paciente chega) é responsável por 

higienizar o elevador; 

• Quando o elevador chegar no andar de destino, higienizar o mesmo antes de liberar 

para utilização; 

• Higienização feita com Peroxy; 

• Utilizar paramentação, porém pode utilizar avental de tecido de isolamento caso tiver 

que ser rápido e não tiver o de TNT/plástico. 

 

Higienização terminal = Alta 

• Para entrada da higienização no quarto/box, aguardar 1 HORA após a saída do 

paciente; 

• Fazer todo processo igual ao de uma higienização terminal de isolamento de contato; 

• Utilizar o Peroxy 1:25; 

• Lembrar de deixar o Peroxy agir por 10 minutos; 

• Realizar DUAS terminais seguidas, com intervalo de 30 minutos entre cada uma; 
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EPI’s para Higienização – conforme protocolo COVID02, anexo 1 

• Avental de TNT ou plástico; 

• Luvas de borracha cano longo (látex); 

• Óculos de proteção; 

• Máscara cirúrgica; 

• Touca/gorro; 

As luvas deverão ser higienizadas com Peroxy para reutilização, os óculos de proteção 

deverão ser higienizados com água e sabão para reutilização, o avental, a máscara e o gorro 

serão descartados no resíduo infectante. 

 

Para Higienização do Morgue: 

• Higienização completa da maca e piso com Peroxy 1:25 (utilizar o borrifador), 

• Preencher o checklist que estará no Morgue. 

 

*Nos setores 320, 600, UTI 3, ainda será utilizado máscara N95, fornecidas pelo SESMT. A 

duração da máscara é de 14 dias, guardar em embalagem plástica para reutilizar. 

 

 

Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID02 – Medidas de Precaução para Pacientes e Profissionais, COVID05 – Atendimento 

Diagnósticos por Imagem, COVID07 – Leitos Operacionais, COVID13 – Manejo de Corpos em 

Caso de Óbito. 
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