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Objetivo: Prover instruções para Higienização das Mãos, Ambientes e Instalações 

Setor: HOVET Agentes: Veterinários, Docentes, Residentes e Alunos 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
 

1. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

1.1  Higienizar as mãos com água e sabão seguido do uso do álcool em gel, intensificando a limpeza nas 

regiões interdigitais e por baixo das unhas;   

1.2 Usar o álcool em gel, quando da impossibilidade de fazer a limpeza com água e sabão; 

1.3. Higienizar as mãos quando: 

a) Ao iniciar e terminar o turno de trabalho; 

b) Após qualquer trabalho que envolva manipulação com matéria orgânica; 

c) Após o atendimento de cada caso; 

d)  Antes e após se alimentar / uso do banheiro; 

e)  Na presença de sujidade visível nas mãos; 

d) Após a retirada de luvas; 

e) Sempre que houver contato com sangues ou fluídos corpóreos; 

 

2. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES/INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS 

A) LIMPEZA CONCORRENTE: limpeza diária dos ambientes do HOVET-UFMS. 

Detalhamento de locais para realização do procedimento de higienização: mobiliário, interruptores em geral, 

saída de gases, lixeiras, maçanetas de portas, mesas de atendimento, bancadas, paredes, chão dos ambulatórios 

e corredores, bem como todas as gaiolas das enfermarias de caninos e felinos 

Procedimento: 

1º Em superfícies com muito material, como por exemplo, fezes ou secreções, remover as sujidades com papel 

toalha, utilizando EPIs; 

2º Ensaboar a superfície com água + sabão ou detergente neutro; 

3º Enxaguar com água; 

4º Secar todo mobiliário ou superfície e desinfectar depositando com um borrifador o desinfetante comumente 

utilizado no HOVET-UFMS, esperar o produto fazer efeito por 15 minutos, secar com pano limpo. 

5º No chão, passar pano úmido com água e sabão; remover a solução suja; passar o rodo com pano úmido 

embebido em água limpa para enxaguar e secar com pano limpo embebido em álcool 70%. 



 

B) LIMPEZA TERMINAL: limpeza periódica e regular dos ambientes do HOVET-UFMS. 

Detalhamento de locais para realização do procedimento de higienização: paredes, teto, painel de gases, 

equipamentos, todos os mobiliários, mesas de ambulatórios, armários, lixeiras, bancadas, janelas, vidros, 

portas, ar condicionado, interruptores em geral, chão, corredores, recipientes plásticos (almotolias), gaiolas e 

vasilhames plásticos utilizados pelos animais (comedouro, bebedouro e liteira – caixa de areia); 

Procedimento: 

1º Em superfícies com muito material, como por exemplo, fezes ou secreções, remover as sujidades com papel 

toalha; 

2º Ensaboar a superfície com água + sabão ou detergente neutro; 

3º Enxaguar com água; 

4º Secar todo mobiliário ou superfície e desinfectar depositando com um borrifador o desinfetante comumente 

utilizado no HOVET-UFMS, esperar o produto fazer efeito por 15 minutos. 

5º Lavar o chão com água e sabão; remover a sujidade; enxaguar o chão com água limpa; fazer a desinfecção 

com hipoclorito de sódio 1% deixando em contato com a superfície por um período de 5 minutos; secar com 

pano limpo; 

 

C) LIMPEZA COMPLEXA: limpeza solicitada na suspeita de atendimento/permanência de animais 

com doenças infectocontagiosas, ou quando o animal recebe alta no local, realizada quando 

solicitado (Tabela 1). 

Detalhamento de locais para realização do procedimento de higienização: paredes, teto, painel de gases, 

equipamentos, todos os mobiliários, mesas de ambulatórios, armários, lixeiras, bancadas, janelas, vidros, 

portas, ar condicionado, interruptores em geral, chão, corredores, gaiolas e vasilhames plásticos utilizados pelo 

animal (comedouro, bebedouro e liteira – caixa de areia); 

Procedimento: 

1º Em superfícies com muito material, como por exemplo, fezes ou secreções, remover as sujidades com papel 

toalha; 

2º Ensaboar a superfície com água + sabão ou detergente neutro; 

3º Enxaguar com água; 

4º Secar todo mobiliário e realizar a desinfecção, conforme o tipo de superfície: 

A) SUPERFÍCIES NÃO METÁLICAS: 

6º Recobrir a superfície (não metálica) com solução de água sanitária diluída 1% e deixar agir por no 

mínimo 5 minutos.  

7º Remover o excesso da solução (com auxílio de rodo ou pano).  

* Vasilhames plásticos utilizados pelos animais devem ser mergulhados na solução e mantidos 

submersos durante todo o período noturno (overnight) para serem reutilizados no dia seguinte. 

Enxaguar bem em água corrente os vasilhames plásticos e secá-los. 

B) SUPERFÍCIES METÁLICAS (gaiolas de metal e mesas de atendimento) 

✓ OPÇÃO 1:  

6º Borrifar a superfície (metálica) com a solução de Virkon diluído* e deixar agir por 10 minutos.  

7º Remover o excesso da solução (com auxílio de pano ou papel toalha). 



✓ OPÇÃO 2:  

6º Passar a máquina (Vaporetto) de vapor de água quente (mínimo de 120 C) sobre a superfície 

durante 1 minuto. 

7º Remover o excesso da solução (com auxílio de pano ou papel toalha). 

OBSERVAÇÃO: Caso essas opções para superfícies metálicas ainda não estejam disponíveis, 

prosseguir com procedimento de desinfecção com HerbalVet®. 

 

TABELA 1. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

Classificação Áreas 
Limpeza 

concorrente 

Limpeza 

terminal 

Limpeza 

complexa 

Críticas 

UTI, salas de 

cirurgias, técnica 

cirúrgica, setor de 

esterilização, 

enfermaria de 

infecciosas, 

3x ao dia Semanalmente 
Quando 

solicitado 

Semi críticas 

Consultórios, 

Salas de 

preparo/triagem, 

sala de espera 

2x ao dia Quinzenalmente 
Quando 

solicitado 

Não críticas 

Áreas 

administrativas e 

de circulação 

1x ao dia Mensalmente 
Quando 

solicitado 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A LIMPEZA 

- Ao borrifar um produto desinfetante cuidar para que as partículas do produto suspensas no ar (aerossóis) não 

caiam nos olhos ou boca de pessoas e animais que estivem por perto. 

- Quais casos o médico veterinário deverá realizar a limpeza COMPLEXA? Superfícies que tiveram contato 

com excreções e secreções de pacientes com suspeita de parvovirose (cão ou gato) e secreções respiratórias 

de cães e gatos. Ideal: qualquer superfície com fezes, vômito, secreções respiratórias e/ou sangue. Todos os 

outros patógenos que podem contaminar o ambiente hospitalar de pequenos animais são sensíveis à água 

sanitária diluída ou à amônia quaternária diluída. 

 

PREPARAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA DILUÍDA (HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%) 

Diluir 1 parte de água sanitária pura em 1 parte de água da torneira; ou seja, para 1L de água sanitária deve ser 

adicionado 1L de água da torneira, essa diluição vale APENAS por 24 horas (DEVE SER PREPARADA 

DIARIAMENTE). 

 

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE VIRKON 

Diluir 10 g do produto em 1 L de água da torneira; essa diluição vale por 5 dias. 



 

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE HERBALVET 1:500 

Diluir 1 mL do produto em 500 mL de água, ou seja, 10 mL em 5 L de água da torneira; essa diluição vale 

APENAS por 24 horas (DEVE SER PREPARADA DIARIAMENTE). 

 

PERIODICIDADE 

➢ Diariamente  

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Consultar: Regulamento do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

Procedimento Operacional Padrão Resumido Higienização - Mãos/Ambientes/Instalações HV-UFU 

Orientações: Profa. Dra. Aline da Hora e Profa. Roberta Torres 
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