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São Paulo, 26 de março de 2020 
 

Diretrizes Gerais para limpeza e desinfecção de mesas, 
equipamentos e acessórios – Pandemia COVID19  

 

Todos os procedimentos: Limpeza após atendimento a 
pacientes com suspeita/confirmação de Coronavírus ou 
apresentando febre, tosse ou outros sintomas respiratórios  
 
1 Após o atendimento do paciente com suspeita/confirmação de Coronavírus 

ou apresentando febre, tosse ou outros sintomas respiratórios em qualquer 
setor acionar a equipe de limpeza para realizar a limpeza terminal do local de 
atendimento (salas de coletas, tomografias, ressonância e outros exames) 
a) Fechar a porta 
b) Não entrar até o término da limpeza 
c) Aguardar a equipe de limpeza para realizar a limpeza terminal 
d) Equipe da limpeza: sinalizar com placa a interdição temporária da sala  
e) Equipe de limpeza: realizar a limpeza terminal seguindo o protocolo 

específico da Brasanitas para suspeita ou confirmação COVID19 
f) Nos procedimentos não geradores de aerossóis (coleta simples, tomografia, 

ressonância) e paciente de máscara durante todo o exame a limpeza 
terminal pode ser realizada imediatamente após a saída do paciente da sala 
de exame 

g) Para procedimentos geradores de aerossóis ou pacientes sem máscara 
aguardar 30 minutos para iniciar a limpeza terminal.  

2 Equipe de Enfermagem e Equipe Técnica de CD: Limpar mesa de exame, 
equipamentos, estativa e acessórios com quaternário de amônia – Surfa Safe 
Premium após a limpeza terminal 
a) Utilizar EPIs de precaução de contato para a limpeza (luva, máscara cirúrgica, 

óculos de proteção, avental descartável manga longa TNT e gorro. 
b) Utilizar lençol TNT pequeno: cortar em quatro partes e utilizar uma das 

partes para limpeza de áreas grandes, como mesas, bobinas e máquinas.  
3 Liberar a sala para novo atendimento 
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Tomografia Computadorizada: Limpeza após atendimento a pacientes 
assintomáticos – 100% dos atendimentos  

 
1 Realizar limpeza/desinfecção da mesa e acessórios antes de iniciar cada exame 

– limpeza e desinfecção a cada paciente com quaternário de amônia – Surfa 
Safe Premium 

Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados de 
Coronavírus ou sintomáticos respiratório seguir o protocolo de limpeza terminal, 
primeiro tópico do documento 
2 Utilizar luva de procedimento 
3 Utilizar lençol TNT: cortar em quatro partes e utilizar uma das partes para cada  

procedimento de limpeza/desinfecção 
 

RX da região torácica: Limpeza após atendimento a pacientes 
assintomáticos – 100% dos atendimentos 
 
4 Realizar limpeza/desinfecção da estativa, mesa e outros antes de iniciar cada 

exame – limpeza e desinfecção a cada paciente com quaternário de amônia – 
Surfa Safe Premium 

Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados ou 
sintomáticos respiratório seguir o protocolo de limpeza terminal, primeiro tópico 
do documento 
5 Utilizar luva de procedimento para limpeza/desinfecção 
6 Utilizar lençol TNT: cortar em quatro partes e utilizar uma das partes para cada  

procedimento de limpeza/desinfecção 
7 Também realizar limpeza/ desinfecção após término da agenda do setor  

 

Ressonância Magnética: Limpeza após cada plantão  
 
1 Realizar limpeza/desinfecção da mesa, acessórios e bobinas com quaternário de 

amônia – Surfa Safe Premium - após o término de cada plantão  
Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados ou 
sintomáticos respiratório seguir o protocolo de limpeza terminal, primeiro tópico 
do documento 
2 Utilizar luva de procedimento para limpeza/desinfecção 
3 Utilizar lençol TNT: cortar em quatro partes e utilizar uma das partes para cada 

procedimento de limpeza/desinfecção 
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Nota: antes de entrar na sala de exame utilizando máscara cirúrgica retirar o arame 
existente dentro da máscara na região nasal.  

 

Exames de Mamografia: Limpeza após atendimento a pacientes 
assintomáticos - 100% dos atendimentos do setor 
 
1 Realizar limpeza/desinfecção dos equipamentos e acessórios antes de iniciar 

cada exame – limpeza e desinfecção a cada paciente com quaternário de 
amônia – Surfa Safe Premium 

Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados ou 
sintomáticos respiratório seguir o protocolo de limpeza terminal, primeiro tópico 
do documento 
2 Utilizar luva de procedimento para limpeza/desinfecção 
3 Utilizar lençol TNT: cortar em quatro partes e utilizar uma das partes para cada 

procedimento de limpeza/desinfecção 
4 Também realizar limpeza/ desinfecção após término da agenda do setor  

 

Exames de USOM: Limpeza após atendimento a pacientes 
assintomáticos - 100% dos atendimentos do setor 
 
1 Seguir procedimento já padronizado – ITR – NSP - 00004  
Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados ou 
sintomáticos respiratório seguir o protocolo de limpeza terminal, primeiro tópico 
do documento 
 

Exames de Endoscopia/colonoscopia: Limpeza após atendimento a 
pacientes assintomáticos - 100% dos atendimentos do setor 
 
1 Realizar limpeza/desinfecção dos equipamentos e acessórios antes de iniciar 

cada exame – limpeza e desinfecção a cada paciente com quaternário de 
amônia – Surfa Safe Premium 

Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados ou 
sintomáticos respiratório seguir o protocolo de limpeza terminal, primeiro tópico 
do documento 
Nota: para limpeza e desinfecção de colchões pode ser utilizado álcool a 70% 
2 Utilizar luva de procedimento para limpeza/desinfecção 
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3 Utilizar lençol TNT: cortar em quatro partes e utilizar uma das partes para cada 
procedimento de limpeza/desinfecção 

4 Também realizar limpeza/ desinfecção após término da agenda do setor  
 

Demais setores, como: medicina nuclear, PET- CT, DENO e outros: 
Limpeza após término da agenda  
 
1 Realizar limpeza/desinfecção da mesa, acessórios e bobinas com quaternário de 

amônia – Surfa Safe Premium uma vez por dia - após o término da agenda do 
setor ou conforme disponibilidade da equipe 

Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados ou 
sintomáticos respiratório seguir o protocolo de limpeza terminal, primeiro tópico 
do documento 
Nota: para limpeza e desinfecção de colchões pode ser utilizado álcool a 70% 
2 Utilizar luva de procedimento para limpeza/desinfecção 
3 Utilizar lençol TNT: cortar em quatro partes e utilizar uma das partes para cada 

procedimento de limpeza/desinfecção 
 

Exames de AC (coleta, Provas Funcionais e outros): 
1 Realizar limpeza/desinfecção da cadeira de coleta e macas com álcool a 70% 

após o término de cada plantão  
Nota: para casos de atendimento de pacientes suspeitos/confirmados, 
sintomáticos respiratório ou coleta de vírus respiratório seguir o protocolo de 
limpeza terminal, primeiro tópico do documento 
2 Utilizar luva de procedimento para limpeza/desinfecção 

 

Procedimento de limpeza e desinfecção com Surfa Safe – Instruções de 
uso 

 Limpeza e Desinfecção 
1 Aplicar uma borrifada da espuma detergente – Surfa Safe Premium sobre uma 

gaze/TNT e aplicar nos equipamentos, mesas de exame, bobinas e acessórios 
em movimento único circular e sem retorno 

Nota: deixar o produto + TNT/gazes próximos ao local facilitando o início da 
limpeza. 
Nota: cada borrifada é suficiente para limpar 1 metro quadrado.   
2    Aguardar a secagem 
3    Seguir com as demais atividades 
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  Secagem  
3    Após aplicar espuma detergente desinfetante, não enxaguar e deixar secar até 
o próximo atendimento. 
Nota: este tempo é necessário para atividade antimicrobiana. Não realizar secagem 
manual com gaze ou papel. 
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