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Garantir um ambiente limpo e organizado 

Reduzir o impacto ambiental de nossas atividades 

Controlar e distribuir um enxoval com qualidade e 
segurança  

Oferecer um ambiente com a menor contaminação 
possível  

Contribuir com a redução na transmissão da infecção 
hospitalar  

Controlar as possíveis contaminações. 

Objetivos do Setor de Hospedagem 



Base da Higiene 

Recursos 

Humano 

Produtos 

Processos 

Equipa- 

mentos 

A base  estrutural da Higiene  

 

Recursos Humano 

Produtos 

Equipamentos 

Processos 

 

http://www.google.com.br/url?url=http://www.degraus.com.br/loja/limpeza/enceradeira-industrial/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ii4HVfiJKZPrgwT50IHgDw&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNEZH6aGfn8SmaNTvKvUAIzjBpzxcw
http://www.google.com.br/url?url=http://blog.iagsaude.com.br/sem-categoria/o-lider-e-um-pastor-de-ovelhas-e-outras-licoes-para-carreira-do-chefao-do-magazine-luiza/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xy8HVZWdFoj7gwST1oCYCw&ved=0CDYQ9QEwEA&usg=AFQjCNHV9yxOzkTJoCW1dRDkEPszD7iDrg


Recursos Humano 

Processo seletivo eficiente 

Capacitação da equipe 

Treinamento 

 

 
Produtos 

Rigoroso processo de seleção 

Atender  a requisitos legais 

Considerar: 

     Princípio ativo 

     Menor risco ocupacional     

     Custo benefício 

                 

                    
Equipamentos 

Diagnóstico das necessidades 

Pesquisar mercado 

Avaliar custo benefício 

Testar, validar , adequar e treinar 



Recursos Humano 

Processo seletivo 
eficiente 

Capacitação da equipe 

Treinamento 

 

 

                 

                    



Higiene Pessoal  
Reforçar a importância das ações básicas de higiene para a segurança 

dele e da família.                                   
Princípio de Infecção Hospitalar                                               
Mostrar a importância do processo de limpeza na manutenção das 

baixas taxas de infecção hospitalar.                                     
Microorganismos 
Trazer para estes profissionais a importância desse mundo invisível no 
processo de limpeza e como essas bactérias se multiplicam 

rapidamente.     
Outros treinamentos: 
• Radioproteção  
• Padronização 
• Isolamento  
• LT  e  LC   
• Resíduos  e Coleta Seletiva 
• Químico perigoso 
• Lavagem das  mãos 
• Produtos e EPIs 
• Trabalho em equipe 
• Atendimento ao Cliente 
• Liderança 
• Joint Commission, ISO 14001 e OSHAS 18001                                       

 Treinamentos 



Avaliação de Performance 2014/2015 

Mensal com 9 ítens                                             
avaliados com                                              
feedback dado pelo                                              
supervisor.  

 

 1- Faltas   -     74  

 2- Saídas  -     16  

 3- Atrasos -     38 

 4- Advert. -       0 

 5- Susp.   -       0 

 6- Erro Tec.-     5 

 7- Insubord. - 13 

 8- Desemp.-   26 

 9- Produt. -    30 

 10- Atest. -   217 

 



Produtos 

Rigoroso processo de seleção 

Atender  a requisitos legais 

Considerar: 

     Princípio ativo 

     Menor risco ocupacional     

     Custo benefício 

                 

                    



Produtos utilizados para limpeza 
 

Áreas críticas (Mesmo produto na LC e LT) 

Hipoclorito de sódio – Desinfetante  - Sup. fixas  

Álcool a 70% - Desinfetante  - vidros 

Quartenário + Biquanida – Desinfetante - Mat.e equipamentos 
 

 

 

Áreas semi-críticas 

Detergente neutro – conc.baixo nível espuma - Sup. fixas  

Álcool a 70% - Desinfetante  - vidros, maçaneta, telefone 
 

 

Hipoclorito de sódio – Desinfetante  - Sup. fixas  

Quartenário + Biquanida – Desinfetante - Mat.e equipamentos 
 

 

 

 

 

Áreas não críticas 

Detergente neutro – conc. baixo nível espuma - Sup. fixas  

Álcool a 70% - Desinfetante  - vidros, maçaneta, telefone... 

 

LC 

LT 

LC  

e  

LT 

LC  

e  

LT 



Clostridium difficile 

Estamos testando um novo produto a base de Peróxido de 
Hidrogênio para as superfícies e equipamentos dos aptos em 
isolamentos.                  



Equipamentos e materiais 

Diagnóstico das necessidades 

Pesquisar mercado 

Avaliar custo benefício 

Testar, validar , adequar e treinar 



Objetivos: Melhorar nossos  processos, através da introdução de  

                  tecnologia de ponta em equipamentos e produtos para 

                  melhorar performance. 

       

Tarefas: Alguns testes com equipamentos à vapor, para limpezas  

              terminais. 

              Testes com novos produtos. 

 

Como:  Testes realizados em aptos com maior grau de sujidade para  

             avaliação de performance. 

 

 

Resultados esperados:  

  Melhorar  a produtividade dos profissionais de hospedagem, em função 

    do desafio das  novas torres , que tem mais metros quadrados de 
áreas para limpeza. 

Eficiência dos equipamentos 



Equipamentos e acessórios 

Lavadora extratora 

Enceradeira 

High speed 

Aspirador de pó 
hospitalar 

Vaporetto 

Dosadores 

Mop pó 

Mop´úmido 

Rodo telescópico 

Suporte limpa tudo 

Aplicador de cera 

Raspador multiuso 

Limpa vidro 

Escovas 

 



Processos 

Padronizações 

Áreas de trabalho – DMLs 

Carro Funcional  

Produtos ,Materiais e Equipamentos 

EPIs 

Tipos de Limpeza e controles 

LT e LC 

Check-list das altas 

Check-list das LD 

Relatórios de Inspeção 

Gerenciamento dos leitos 

Outros: 

Precaução Padrão 

Tempo médio 



DMLs – Depósito de Material de Limpeza 

Todos os materiais e 
produtos 
padronizados na 
mesma disposição 
em todos os 
andares 

 

                      



Carro Funcional 

Padronizados 
com nichos 
específicos, 
material para 
8 hs de 
trabalho. 



Produtos e Materiais 

Produto e materiais 
utilizados são 
padronizados para 
evitar desperdício e 
facilitar manuseio. 

 

Produtos preconizados 
junto com a CCIH e o 
SESMT. 

 

                    



Óculos 

Máscara com respirador 
valvulado 

Avental impermeável 

Sapato ante derrapante 

Luvas de borracha 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 



Cronograma de Tarefas 

Elaborado  para 
todos os setores 
do Hospital 

    Com dia e 
horário da LD e LT 

 

Inicio da 
operação 
automática 

 

 

 



Limpeza Concorrente e Terminais 

Funcionário 
paramentado 
com a placa de 
identificação 
para a porta e 
todos os 
materiais e 
equipamentos 
necessários para 
efetuar a 
limpeza 



Entrada 
Apartamento 

Mop pó 
descartável   Descarte refil mop pó 

Guarda do material no 
carro, LC do próximo apto. 

Limpeza do 
mobiliário 

Mop úmido 
individualizado 

Processo de LC do Apartamento 



Check-list das Altas - Ano 2014 

 19.510 altas 

 Nº de Chec-list: 15.351  

 Conformidades:  295.068        

 Não Conformidade: 232  

 Tempo Médio:  50 min. 

 

 

* Informação para outros serviços e ações tomadas 
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2013 2014

Avaliada as limpezas terminais 
e as não conformidades 
gerando gráficos para nos 
ajudar no direcionamento do 
treinamento anual. 

 

 



Gerenciamento dos leitos ( Tasy) 

Mapa de 
ocupação 
para 
gerenciar as 
altas e 
liberação de 
leitos. 



Relatório de Inspeção do Supervisor 

Preenchido 
pelo 
supervisor 
em todas as 
áreas 
comuns. 



Precaução Padrão 

Processo de 
precaução 
padrão para 
sangue e 
fluídos 
corpóreo. 



Economia de água no 
processo de preparo de mops 

Sistema Antigo 

Sistema balde 
espremedor 2.920 
litros de água para 
limpeza de 10 
andares. 

 

                      
Sistema Atual 

Preparo numa central de 
todos os mops entregues 
20 litros de água para   os 
mesmos 10 andares. 

 

                      

Sistema      
antigo 

  Sistema Novo 



 LD - Limpeza Diária 
 

 Sala Cirurg.   7 min (2) 
 Apto.           15 min (1) 
 UTI             15 min (1)  

 
 Andares - 24 aptos. 
      LD             2 func 
                       Carro Fun. 

 

Tempos médios na Hospedagem 

 
 

 LT - Limpeza Terminal 
 

 Sala Cirurg.   20 min 
(2) 

 Apto.  alta    50 min 
(1) 

 UTI              25 min (1) 
 

 Andares -  24 aptos. 
      Altas          1 Func. 
                        Bolsa 

 



Considerações Finais 

Valorizar Tecnologia 

Investir em Treinamento 

Investir em potencial Humano 

Vontade e determinação 



 

Email: Gizelma.rodrigues@hsl.org.br 

Obrigada. 


