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A Abralimp - Associação Brasileira 
do Mercado de Limpeza Profissional, 
visando padronizar os protocolos 
de limpeza durante a pandemia da 
Covid-19, desenvolveu um manual 
com as informações básicas 
recomendadas para auxiliar os meios 
de hospedagem em seus processos 
de limpeza e desinfecção, colaborando 
no combate ao coronavírus.

Como trata-se de um vírus novo, 
ainda sem estudos comprovados 
que atestem seu comportamento 
e tratamento, este manual tem 
como finalidade apresentar medidas 
imediatas de prevenção e controle 
de transmissão. Mudanças poderão 
ocorrer a qualquer momento, a partir 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19

/ABRALIMP

de novas diretrizes do Ministério da 
Saúde, OMS (Organização Mundial da 
Saúde), Anvisa e demais órgãos de 
saúde, sendo incluídas em versões 
futuras desta publicação.

Agradecemos a colaboração de todos 
os associados. A realização desse 
trabalho só é possível com a sua 
contribuição.

Manteremos no site www.abralimp.
org.br todas as informações 
atualizadas e um canal aberto para 
tirar dúvidas. 

David Drake - Presidente Abralimp
Denise Cruz - Gerente Executiva
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SAIBA TUDO SOBRE LIMPEZA x CORONAVÍRUS
http://www.abralimp.org.br/noticias-sobre-o-mercado.asp?categoria=10&n=covid-19

COVID-19 - PERGUNTAS FREQUENTES
http://www.abralimp.org.br/perguntas-frequentes.asp

CORONAVÍRUS – ENVIE A SUA DÚVIDA
http://pages.abralimp.org.br/hsNhNMAJeht0s/covid-19.html

REVISTA HIGIPLUS – COBERTURA COMPLETA SOBRE A COVID-19
http://revistahigiplus.com.br/categoria/covid-19/

CARTILHA DE LAVAGEM DE MÃOS
http://revistahigiplus.com.br/wp-content/uploads/2020/01
/cartilha-lavar-bem-as-maos.pdf

CURSOS ONLINE E GRATUÍTOS UNIABRALIMP
https://www.uniabralimp.com.br/agenda-de-cursos.asp?t=1&n

MANUAL DE PROCESSOS ABRALIMP – VERSÃO COMPACTA
http://revistahigiplus.com.br/wp-content/uploads/2020/02
/manual-de-processos-compactado-pdf-para-web.pdf
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8.1 - Meios de Hospedagem Protocolo – 
        Ministério do Turismo
8.2 - Protocolos Padrão em Meios de 
         Hospedagem / Secretaria de Turismo – 
         Governo do Estado de São Paulo
8.3 - Protocolos Sanitários – Meios de 
        Hospedagem/Plano São Paulo – Governo do 
        Estado de São Paulo

CAPÍTULO 9.
Gestão de Resíduos



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 PARA MEIOS DE HOSPEDAGEM4

Consideram-se meios de hospedagem os 
empreendimentos ou estabelecimentos, 
independentemente de sua forma de 
constituição, destinados a prestar serviços 
de alojamento temporário, ofertados 
em unidades de frequência individual e 
de uso exclusivo do hóspede, bem como 
outros serviços necessários aos usuários, 
denominados de serviços de hospedagem, 
mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança 
de diária. (Lei 11.771/2008 – Art.23).

O Ministério do Turismo faz a classificação 
desses empreendimentos através 
do SBClass – Sistema Brasileiro de 
Classificação de Meios de Hospedagens:

I - HOTEL: estabelecimento com serviço de 
recepção, alojamento temporário, com ou 
sem alimentação, ofertados em unidades 
individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, 
mediante cobrança de diária;

II - RESORT: hotel com infraestrutura de 
lazer e entretenimento que disponha de 
serviços de estética, atividades físicas, 
recreação e convívio com a natureza no 
próprio empreendimento;

III - HOTEL FAZENDA: localizado em 
ambiente rural, dotado de exploração 
agropecuária, que ofereça entretenimento 
e vivência do campo;

IV - CAMA E CAFÉ: hospedagem em 
residência com no máximo três unidades 
habitacionais para uso turístico, com 
serviços de café da manhã e limpeza, 

MEIOS DE HOSPEDAGEM

na qual o possuidor do estabelecimento 
resida;

V - HOTEL HISTÓRICO: instalado em 
edificação preservada em sua forma 
original ou restaurada, ou ainda que tenha 
sido palco de fatos histórico-culturais 
de importância reconhecida. Entende-se 
como fatos histórico-culturais, citados no 
inciso V, aqueles tidos como relevantes 
pela memória popular, independentemente 
de quando ocorreram, podendo o 
reconhecimento ser formal por parte do 
Estado brasileiro, ou informal, com base 
no conhecimento popular ou em estudos 
acadêmicos.

VI - POUSADA: empreendimento de 
característica horizontal, composto de 
no máximo 30 unidades habitacionais 
e 90 leitos, com serviços de recepção, 
alimentação e alojamento temporário, 
podendo ser em um prédio único com até 
três pavimentos, ou contar com chalés ou 
bangalôs; 

VII - FLAT/APART-HOTEL: constituído por 
unidades habitacionais que disponham 
de dormitório, banheiro, sala e cozinha 
equipada, em edifício com administração 
e comercialização integradas, que possua 
serviço de recepção, limpeza e arrumação.

Fonte: http://www.turismo.gov.br/
acesso -a - i n f o rmacao /63-acoes -e -
programas/5021-sistema-brasileiro-de-
classificacao-de-meios-de-hospedagem-
sbclass.html
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A Covid-19 já é apontada como uma das 
piores pandemias registradas na história. 
Com alto poder de transmissão, o novo 
coronavírus – causador da nova doença – 
tem deixado o planeta perplexo diante do 
agravamento dos casos nos quatro cantos 
do globo.
 
A doença é causada por um novo vírus que 
nunca tinha sido identificado em humanos. 
Seu contágio se dá através do contato com 
uma pessoa infectada, que transmite o 
vírus através de tosse, espirros, gotículas 
de saliva, coriza e contato direto das mãos 
com uma superfície contaminada e depois 
levada até a mucosa (olhos, nariz, boca e 
ouvidos).
 
Os sintomas observados indicam uma 
doença respiratória semelhante à gripe: 
tosse, febre, dor de garganta e, em casos 
mais graves, dificuldade para respirar e 
pneumonia, sendo letal em alguns casos. 
Idosos, pacientes com doenças como asma, 
diabetes ou cardiopatias estão no principal 
grupo de risco. Isso, no entanto, não exclui 
demais pacientes já que, até agora, pouco 
se sabe sobre o comportamento do vírus 
no corpo humano.

Para os médicos, o Ministério da Saúde, 
a OMS e os cientistas, lavar as mãos 
adequadamente, limpar com frequência 
superfícies de contato e manter o 
distanciamento social são as estratégias 
mais eficazes para combater o contágio. 
 

INFORMAÇÕES GERAIS

Diante disso, o que sabemos é que a 
limpeza tem papel importante dentro 
do atual contexto. Além dos cuidados 
pessoais, limpar e desinfetar os ambientes 
corretamente, de acordo com as normas 
e protocolos preconizados pela Abralimp, 
além de entidades como ANVISA - fazendo 
uso de produtos químicos notificados/
registrados - são as ferramentas mais 
eficazes para frear o avanço do novo 
coronavírus. 

Portanto, antes de iniciar qualquer atividade 
de limpeza e desinfecção, os colaboradores 
devem seguir rigorosamente as indicações 
e fazer uso dos EPI´s. Os procedimentos 
também devem ser realizados com rigor 
para assegurar que o ambiente seja limpo 
e esteja saudável para que as pessoas 
possam utilizá-lo com segurança.
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Neste momento, todos os ambientes, sejam eles 
corporativos, empresas em geral, estabelecimentos de 
ensino, estabelecimentos comerciais, supermercados, 
condomínios, residências, meios de transporte, 
ambientes de serviço público ou meios de hospedagem 
devem adotar protocolos de limpeza mais rígidos e 
frequentes para evitar a possível disseminação do 
vírus.

No caso dos meios de hospedagem, devido à grande 
circulação de pessoas, é necessária especial atenção 
aos pontos de alto contato, para garantir a segurança 
dos hóspedes e colaboradores.

Com o agravamento da pandemia, é preciso que 
a limpeza seja reconhecida como instrumento 
essencial no combate à circulação do coronavírus. 
Desta forma, a Abralimp recomenda que as 
empresas preparem um Plano de Contingência 
Emergencial para servir como linha de trabalho 
para que as respectivas equipes de colaboradores 
estejam orientadas corretamente no desempenhar 
de suas funções em situação de crise. 

Em se tratando dos protocolos de limpeza, 
especificamente, é preciso que sejam tomadas 
as medidas de prevenção e controle de infecção 
pelos profissionais, bem como a execução de 

APLICAÇÃO

PLANO DE 
CONTINGÊNCIA

O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER E FAZER PARA 
PREVENIR O CONTÁGIO

• Higienize regularmente as mãos com água e 
sabão e, na falta destes, utilize álcool gel 70%;

• Evite aglomerações. Mantenha, pelo menos, 
1,5 metro de distância entre você e outra 
pessoa, principalmente, se estiver tossindo ou 
espirrando – quando alguém tosse ou espirra, 
elimina gotículas do nariz e da boca que podem 
conter o vírus;

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos 
tocam inúmeras superfícies e podem carregar o 
vírus;

• Não compartilhe objetos pessoais;
• Cubra a boca e o nariz quando tossir ou espirrar 

com lenço descartável. Em seguida, descarte-o 
imediatamente e higienize as mãos. Caso não 
tenha disponível um lenço, cubra boca e nariz 
com o antebraço;

• Mantenha os ambientes bem ventilados;
• Fique em casa se não se sentir bem. Em caso 

de febre, tosse ou dificuldade de respirar 
procure atendimento médico. Siga as instruções 
da autoridade sanitária ou recomendações das 
autoridades locais e nacionais;

• Mantenha-se informado sobre as atualizações a 
respeito da Covid-19;

• Use máscara.

limpeza e desinfecção dos ambientes para reduzir 
ao máximo a transmissão do novo coronavírus. 
Para isso, recomendamos especial atenção aos 
capítulos 2 e 6, onde tratamos do treinamento da 
equipe e dos procedimentos de limpeza.
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A higienização das mãos é a medida mais simples 
e eficaz para prevenir a disseminação de infecções 
relacionadas à saúde. A lavagem correta das mãos 
promove a retirada de sujidades, suor, oleosidade, 
pelos, pele descamada e micro-organismos. 
Com o objetivo de alertar sobre a importância da 
prática e conscientização da correta higienização 
das mãos como importante meio para a promoção 
da saúde de todos, a Abralimp preparou estas dicas 
com algumas medidas que contribuam com a lavagem 
correta, elaborada a partir de informações da Anvisa e 
das Câmaras Setoriais da Associação.

Em virtude do pouco acesso às torneiras que são 
abertas sem precisar do toque, a solução indicada 

CAPÍTULO 1. HIGIENIZAÇÃO DAS 
MÃOS

é enxaguá-las antes de realizar o procedimento 
de higienização das mãos, evitando assim uma 
recontaminação. Outra opção é fechar a torneira com 
o papel descartável usado para secar as mãos. O 
papel também pode ser usado para abrir a porta do 
banheiro, já que a maçaneta pode apresentar o mesmo 
problema de contaminação que a torneira. 

Os colaboradores deverão iniciar a jornada de trabalho 
sempre realizando a lavagem das mãos com água e 
sabão.

Nos locais onde não houver acesso à água e sabão, 
pode-se fazer uso de solução antisséptica para 
mãos - agente cosmético, tópico e com eficácia 
antimicrobiana comprovada pelo Ministério da Saúde, 
que pode ser apresentado na forma gel, espuma ou 
spray, o exemplo mais comum é o álcool em gel 70%.

Fonte: Manual de Higienização das mãos – Anvisa.
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Parte fundamental no processo emergencial da 
pandemia pelo novo coronavírus, o treinamento dos 
colaboradores deve seguir as diretrizes do Ministério 
da Saúde, OMS e ANVISA.

É imprescindível a orientação constante de todos os 
profissionais para a prevenção da transmissão de 
agentes infecciosos.

Neste momento de apreensão mundial, a limpeza tem 
destaque como importante ferramenta para conter o 
avanço exponencial do novo coronavírus, mantendo os 
locais limpos e desinfetados, através do emprego de 
técnicas corretas aliadas à utilização de produtos e 
equipamentos adequados. É de extrema importância 
que os profissionais entendam o papel fundamental 
que desempenham nesse processo. A valorização do 
profissional e humanização dos processos são pontos 
cruciais dentro do atual contexto.

Desta forma, as equipes devem proceder à limpeza 
(procedimentos para remoção de sujidades) e 
desinfecção (processos que visam reduzir a carga 
microbiana nas mais diversas superfícies com a 
utilização de produtos devidamente regulamentados 
pela Anvisa) em todos os ambientes como medida 
preventiva.

A utilização de EPI´s é obrigatória para a realização 
dos processos e todos os colaboradores devem ser 
treinados para utilizá-los corretamente. É preciso 
alertar também para a colocação dos dispositivos 
para proteção respiratória em qualquer ambiente.

Além disso, as empresas devem certificar-se de que 
todos os profissionais foram instruídos, treinados e 
estejam aptos a utilizar os EPI´s antes de iniciar as 
tarefas. A máxima atenção deve ser dispensada à 
colocação dos equipamentos de proteção, bem como 
no momento da retirada para que o colaborador não 
seja contaminado. 
Um ponto importante é sempre ter alguém como 
observador durante a realização das tarefas para 
orientar as equipes. 

CAPÍTULO 2.
TREINAMENTO DA EQUIPE
DA LIMPEZA

Desta forma, os principais pontos de atenção do 
observador devem ser: 

• garantir colocação e retirada dos EPIS de forma 
correta;

• garantir que os procedimentos adotados sejam 
seguidos;

• garantir o uso de equipamentos corretamente: 
exemplo panos de limpeza, rodo, mop pó, mop 
úmido, escovas/esfregões etc;

• garantir o atendimento correto em caso de 
acidente/incidente seguindo as informações 
contidas no rótulo dos produtos;

Alguns pontos devem ser reforçados antes do início dos 
procedimentos:

• lavar as mãos com água e sabão;
• não utilizar acessórios como anéis, brincos, 

pulseiras e colares;
• cabelos compridos devem ser presos antes da 

colocação da touca descartável;
• colocar os EPI´s;
• nenhum EPI deve ser retirado durante a 

execução das tarefas;
• não levar as mãos ao rosto ou tocar os cabelos 

enquanto estiver calçando as luvas;

A organização de processos de limpeza pontual auxilia 
o trabalhador a realizar as ações de maneira correta, 
dentro do seu espaço de trabalho.

Atenção à contaminação cruzada
As equipes devem se atentar para pontos de 
contaminação cruzada e reforçar o procedimento de 
limpeza e desinfecção. Por definição da ANVISA, a 
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• Capote/avental;
• Máscara;
• Óculos de ampla visão;
• Botas ou sapatos de trabalho fechados;
• Touca descartável;

 Demais ambientes
• Luva;
• Máscara;
• Óculos de segurança;
• Botas ou sapatos de trabalho fechados.

Abaixo, seguem informações mais detalhadas sobre 
cada item:

3.1-Luvas 
As luvas são indispensáveis para proteção dos 
agentes de limpeza durante os procedimentos e 
devem ser utilizadas corretamente. Mais comuns, os 
modelos de látex são utilizados nas etapas rotineiras 
do processo de limpeza para remoção de sujidades 
em geral, respeitando o sistema de cores. Já as 
luvas nitrílicas são mais resistentes que os outros 
modelos em material descartável, apresentando 
maior durabilidade tanto ao desgaste como no contato 
com produtos corrosivos (solventes clorados, álcool, 
diluídos e aminoácidos).

• É importante que as luvas encaixem corretamente 
nas mãos.

• Retirar alianças, anéis, relógios e pulseiras é uma 
obrigação, segundo a Norma Regulamentar 32 
(NR32). Além disso, o uso desses acessórios 
aumenta o risco de danos às luvas.

• Não se deve tocar o rosto ou cabelo, durante ou 
ao final das tarefas, utilizando as luvas.

CAPÍTULO 3.
EPI´S (EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Parte importante no processo, para segurança dos 
profissionais que atuam na higienização dos ambientes, 
os EPI´s agora também devem ser incorporados à 
rotina de todos, colaboradores e clientes. Sendo 
assim, dividimos em 3 categorias de uso:
1. EPIs para colaboradores no atendimento

• Máscara;
• Luvas impermeáveis;

2. Clientes 
• Máscara comum (de uso não profissional);

3. Equipes de Limpeza
Para a equipe de limpeza, a recomendação é adotar 
dois protocolos:
Unidades habitacionais

• Luva de trabalho pesado;

contaminação cruzada é quando há a transferência de 
contaminantes de um local, superfície ou alimento para 
outras superfícies através de utensílios, equipamentos 
e mãos. 

Desta forma, as áreas de maior fluxo ou contato com 
as mãos devem ser rigorosamente higienizadas de 
acordo com as orientações descritas neste manual 
para evitar a propagação do novo coronavírus.

Todos os protocolos de limpeza e desinfecção dos 
ambientes devem ser executados com a máxima 
atenção.

IMPORTANTE: Deixar sempre os ambientes bem 
ventilados, preferencialmente, com as janelas abertas.

A Abralimp possui uma publicação, o Manual de 
Processos – Gerenciamento de Higiene e Limpeza 
em Ambientes Internos e Externos (4ª Edição. Versão 
2019), um guia para padronização de procedimentos 
e orientação das equipes de limpeza, nele constam em 
detalhes os procedimentos de limpeza, assim como 
várias orientações a respeito de produtos, máquinas 
e equipamentos. Disponibilizamos uma versão 
compacta, que pode ser acessada gratuitamente (link 
disponível na página 3).
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Máscaras
O uso das máscaras é recomendado para prevenção 
de contaminação por doenças transmitidas de forma 
respiratória.

De acordo com o portal da Anvisa, diversas espécies 
de máscaras estão sendo usadas nesse momento de 
pandemia. Para melhor compreensão, podemos dividi-
las em três tipos: 

Máscaras de proteção de uso não profissional 
(máscaras de tecido)
As máscaras de tecido devem ser usadas para impedir 
que a pessoa que a está usando espalhe secreções 
respiratórias ao falar, espirrar ou tossir (controle da 
fonte), desde que estejam limpas e secas, porém, 
elas NÃO SÃO Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s), conforme Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 
Nº 04/2020 (atualizada em 08/05/2020).

Máscaras cirúrgicas 
Descartáveis, as máscaras cirúrgicas fornecem uma 
barreira à respingos e gotículas, que podem atingir 
a boca, o nariz e o trato respiratório do usuário. É 

constituída por material Tecido-Não-Tecido (TNT) e seu 
elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem 
de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem 
bacteriológica (BFE) > 95%. Deve ser substituída 
assim que se tornar suja ou úmida;

Equipamentos de proteção respiratória (também 
chamados de respiradores) 
Os respiradores são EPIs que cobrem o nariz e a boca, 
proporcionando uma vedação adequada sobre a face 
do usuário. Possuem um filtro eficiente para reduzir 
a exposição respiratória a contaminantes químicos 
ou biológicos. Há inúmeros tipos de respiradores, de 
acordo com o risco e a atividade. Os respiradores, 
além de reter gotículas, protegem contra aerossóis 
contendo vírus, bactérias e fungos, a depender de sua 
classificação. Em ambiente hospitalar, para proteção 
contra aerossóis contendo agentes biológicos, o 
respirador deve ter um filtro com aprovação mínima 
PFF2/P2 ou N95.

A indicação da Anvisa, através da Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (atualizada em 
08/05/2020), para uso dos profissionais de limpeza, 

Lavar as luvas com água e sabão;

Retire as luvas puxando a primeira pelo 
lado externo do punho com os dedos da 
mão oposta;

Segure a luva removida com a outra 
mão enluvada; 

01

02

03

04

05

Toque a parte interna do punho da mão 
enluvada com o dedo indicador oposto 
(sem luvas) e retire a outra luva;

Lave imediatamente as mãos com água 
e sabão.

Técnica para retirada de luvas
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em ambientes onde há contaminação por Covid-19, é 
a máscara cirúrgica.

Observações:
• Antes de colocar a máscara, lave as mãos.
• Como medida de segurança, as 

máscaras devem ser colocadas no rosto 
cuidadosamente ajustando os espaços. Além 
disso, a máscara deve estar apropriadamente 
ajustada à face para garantir sua eficácia e 
reduzir o risco de transmissão. 

• Não se deve tocar na frente da máscara 
durante o uso ou na retirada - já que a 
superfície pode estar contaminada – e 
retirá-la sempre pelas tiras laterais.

• Após a utilização ou toda vez que tocar 
inadvertidamente em uma máscara 
usada, as mãos devem ser higienizadas 
imediatamente. 

• As máscaras descartáveis devem ser 
corretamente acondicionadas no lixo.
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3.2-Capote/Avental
Produzido em tecido-não tecido (TNT) ou polipropileno, 
é indicado para proteger o colaborador contra 
respingos de produtos químicos e micro-organismos, 
que estejam presentes no ambiente que está sendo 
higienizado e deve ser sempre descartável.

3.3-Óculos
• Óculos de ampla visão protegem o rosto do 

usuário oferecendo vedação contra impactos, 
além de reduzir a possibilidade de contato do 
vírus com as mucosas oculares;

• Óculos de segurança previnem e protegem os 
olhos do trabalhador de possíveis acidentes e 
lesões.

3.4-Botas e sapatos de trabalhos fechados
As botas e calçados confeccionados em PVC, 
oferecem proteção aos pés contra respingos, objetos 
perfurocortantes e também protegem o usuário 
contra o risco de queda por superfícies úmidas e 
escorregadias.

Seguem outros EPI’s que podem ser utilizados:
• Touca ou o macacão completo com touca, são 

indicados para situações onde apenas o propé 
e/ou a toca não são suficientes para proteger o 
agente de limpeza da contaminação;

• Macacão produzido em tecido-não tecido (TNT) 
ou polipropileno, é indicado para proteger o 
colaborador contra respingos de produtos 
químicos e também da contaminação pelo 
coronavírus e demais micro-organismos que 
estejam presentes no ambiente que está sendo 
higienizado;

Trataremos aqui dos produtos químicos: limpadores e 
desinfetantes, uma vez que o protocolo recomendado é 
a higienização das superfícies, que é a limpeza seguida 
da desinfecção.

Ainda não existem estudos que sinalizem produtos 
específicos para combater o coronavírus, contudo, 
a indicação é, em todos os ambientes, a adoção de 
medidas mais cuidadosas de higienização, isto é, 
realizar a limpeza, para a remoção de sujidade com 
produtos detergentes, multiuso ou 2 em 1 (limpeza 
+ desinfecção)* e a desinfecção, para a eliminação 
de micro-organismos, com a utilização de produtos 
desinfetantes de uso geral ou hospitalar, respeitando 
a diluição e tempo de contato informados no rótulo 
pelo fabricante.

* No caso de aplicação de um produto 2 em 1 (limpador 
+ desinfetante), a limpeza e desinfecção é feita em 
uma única etapa, assim não é necessária a aplicação 
posterior de um desinfetante.

É recomendável que os produtos químicos utilizados 
nos procedimentos de limpeza e desinfecção de 
superfície dos ambientes contenham as instruções 
no rótulo, forma de utilização, número de registro (ou 
número de notificação) na ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e a categoria de uso, para 
garantir a sua eficácia. 

Produtos recomendados nos processos de limpeza:
• Detergentes;
• Limpadores;
• Limpadores dois em um (limpeza + 

desinfecção);
• Multiuso;
• Solução de ozônio aquoso.

Produtos recomendados nos processos de desinfecção:
• Desinfetante de uso geral;
• Qualquer desinfetante devidamente registrado 

na ANVISA, que possua ação antimicrobiana 

CAPÍTULO 4.
PRODUTOS QUÍMICOS
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CAPÍTULO 5.
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

comprovada. Essa informação pode ser 
acessada através do link: 

https://tinyurl.com/abralimp-anvisa-saneantes

Se o produto for transvazado, é importante que 
o mesmo seja corretamente identificado no novo 
recipiente com os dados do rótulo.

Lembrando que: álcool gel 70% é recomendado apenas 
para a higienização das mãos.

Os equipamentos preconizados pelo Manual de 
Processos Abralimp (4ª edição – revisão 2019) devem 
ser corretamente utilizados e higienizados durante os 
processos de limpeza no período de pandemia causada 
pelo coronavírus.

Um preceito muito importante é a escolha do sistema 
a ser utilizado, conforme exemplos abaixo:

• Sistema lavável ou descartável;

• Sistema de cores (quais, quantas e locais de 
aplicação).

Abaixo, segue a lista dos principais equipamentos e 
máquinas utilizadas nos processos de higienização dos 
ambientes:
5.1 Equipamentos

• Sistema Mop:
- Úmido (lavável, semi-descartável e descartável)
- Seco (varrição, lavável e descartável)
Observação: refis laváveis, na composição 

microfibra, tem maior poder de captação de 
sujidade.

• Baldes Espremedores (mantendo sistema de 
cores já conceituado no Manual de Processos);

• Balde com tampa para sistema pré-impregnado;
• Sinalizador de área interditada;
• Suporte Limpa-Tudo e Fibras (macia, uso geral, 

serviço pesado);
• Carrinho funcional;
• Panos de limpeza (microfibra, descartáveis);
• Discos e escovas;
• Kit limpeza de vidros;
• Rodos;
• Pá coletora com tampa ou com sistema 

descartável ou com rodo em lâmina (para 
substituir a vassoura);

• Escova lavatina;
• Borrifadores;
• Cabos telescópicos;
• Diluidor.

5.2 Máquinas
• Enceradeiras e Polidoras;
• Lavadoras Automáticas de piso;
• Lavadoras Sanitizadoras;
• Lavadoras de Alta Pressão;
• Atomizador/Pulverizador;
• Extratoras;
• Aspiradores de pó e líquido profissionais com 

filtro Hepa ou com filtro de água;

Observações:
• O uso de vassouras deve ser eliminado, uma 

vez que partículas contaminadas podem subir 
no ar e aderir em superfícies, como mesas e 
cadeiras.

• Na lavagem do piso, utilizar o mop água ou 
úmido em pequenas áreas e para médias e 
grandes áreas, usar a lavadora automática 
de piso ou sistema de balde com água e 
detergente, enceradeira e aspirador de líquido.
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De acordo com o Manual de Processo da Abralimp, 
a limpeza deve seguir uma sequência padrão para 
manutenção do ambiente higienizado, empregando 
técnicas corretas, produtos e equipamentos 
adequados. 

Neste capítulo, vamos tratar das recomendações para 
a limpeza e desinfecção de superfícies em ambientes 
diversos, como forma de prevenção à contaminação. 

A principal orientação é aumentar a frequência do 
processo de higienização de superfícies, com máxima 
atenção às áreas onde ocorrem maior contato das 
pessoas, nos meios de hospedagem, seguem alguns 
exemplos, divididos por área:

Recepção e áreas comuns
• chaves e cartões de acesso;
• máquinas de venda automática;
• máquinas de gelo;

CAPÍTULO 6.
PROCEDIMENTOS

• bancadas e balcões;
• carro de bagagem;
• máquinas de cartão de crédito/débito (as 

máquinas deverão estar envoltas em filme 
plástico, que deverá ser higienizado após cada 
uso, e trocado diariamente).

• televisores, decodificadores de TV;
• aparelhos de ginástica;
• espreguiçadeiras;
• carro camareira/governança;
• carro de enxoval;
• dispensadores de sabonete, álcool e papel;
• correntes e cordões das persianas;
• maçanetas;
• corrimão;
• barras de apoio;
• botões de elevadores;
• controles remotos;
• interruptores;
• aparelhos de telefone;
• teclados;
• mouses;

Unidades habitacionais
• luminárias e abajures;
• despertadores;
• televisores, decodificadores de TV; 
• controles remotos;
• olho mágico;
• cabides e armários; 
• puxadores de cortinas;
• correntes e cordões das persianas;
• frigobar;
• cardápios;
• interruptores;
• termostatos;
• aparelhos de telefone;
• maçanetas;
• puxadores de gavetas;
• fechaduras, travas das portas;

Banheiros
• maçanetas;
• puxadores de gavetas;
• fechaduras, travas das portas;
• torneiras;
• válvulas de descarga;
• barras de apoio;
• fraldário;
• secadores de cabelo;
• dispensadores de sabonete, álcool e papel;
• correntes e cordões das persianas;
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6.1 Preparação
Antes de iniciar os processos, devemos higienizar as 
mãos e colocar os EPI´s necessários para a atividade. 

Todos os materiais utilizados no procedimento devem 
ser preparados previamente, como a separação 
dos panos secos. No caso dos produtos que serão 
utilizados para a limpeza, preparar pulverizador com 
o produto químico e identificar o recipiente com o 
produto que está sendo colocado.

Preferencialmente, utilizar diferentes equipamentos, 
panos, esponjas e escovas para os processos de 
limpeza e desinfecção. Também devem ser utilizados 
diferentes equipamentos para a limpeza dos 
mobiliários, pisos e sanitários.

6.2-Considerações importantes para execução dos 
procedimentos

• É de suma importância a utilização dos EPI´s, 
para garantir a proteção do colaborador.

• A limpeza e a desinfecção devem acontecer 
em um único sentido, nunca em movimentos 
circulares ou de vai e vem para evitar espalhar a 
contaminação sobre a superfície. 

• Inicie a limpeza da área menos suja para a mais 
suja;

• Iniciar o processo de limpeza e desinfecção 
sempre de cima para baixo;

• Em se tratando de parede, mobiliário e demais 
objetos, a indicação é que a aplicação das 
soluções de limpeza e dos desinfetantes seja 
feita com a pulverização do produto nos panos 
de limpeza e não diretamente nas superfícies;

• Trocar os panos a cada unidade habitacional, a 
reutilização pode acarretar em contaminação 
cruzada;

• Nunca misturar produtos químicos;

6.3-Sequência de procedimentos:
A limpeza é classificada em 3 tipos: limpeza seca, 
limpeza úmida e limpeza molhada, mas neste momento, 
estamos adotando apenas as duas conceituadas 
abaixo:

• Limpeza úmida
Ação de limpeza utilizando rodos, mops ou panos 

umedecidos com solução de limpeza e posterior 
enxague com água limpa. 

• Limpeza molhada

Ação de limpeza que consiste em espalhar a solução de 
limpeza, promover a ação mecânica, posteriormente 
realizar o enxague com agua limpa e recolhimento/
descarte do líquido. 

Até o momento, não se tem dados ou protocolos 
definidos sobre qual a frequência ideal de limpeza de 
ambientes comuns, uma vez que isso depende do uso 
desses ambientes, sendo necessária a intensificação 
da frequência de limpeza nos locais de maior contato 
e a constante lavagem das mãos com água e sabão.

Importante: Durante o processo de limpeza, deixar o 
ambiente bem ventilado, abrindo portas e janelas.

De modo geral, os processos devem seguir as etapas 
de acordo com as áreas a serem higienizadas.

Recepção e áreas comuns
1. Pulverizar o produto no pano de limpeza;
2. Limpar e desinfetar balcões de atendimento 

e os objetos que estiverem em sua superfície, 
como aparelhos telefônicos, interfones, 
monitores, teclados etc;

3. Nos elevadores, limpar e desinfetar os botões 
na parte externa e interna;

4. Limpar e desinfetar móveis e objetos;
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5. Para limpeza de pisos, primeiro isole a área.
Deve-se iniciar com a varrição úmida e coleta das 
partículas de sujeiras não aderidas. Logo após, pode-
se realizar a limpeza de maneira úmida, com auxílio 
de mop úmido, com os devidos produtos para limpeza 
(detergentes, limpadores, multiusos), e finalizar com 
o uso de desinfetantes.
Ou ainda, é possível fazer a limpeza molhada, utilizando a 
lavadora de pisos, que deverá ser abastecida com água 
e com o produto escolhido para limpeza, respeitando 
a diluição informada no rótulo pelo fabricante. Após a 
lavagem, fazer a aplicação do desinfetante.
Lembrando que os tipos de produtos que podem ser 
utilizados nos processos de limpeza e desinfecção 
estão descritos no capítulo 4;  

Unidade Habitacional (Quarto/Apartamento)
No protocolo disponibilizado pelo Ministério do Turismo, 
é recomendado que sejam definidos dois funcionários 
para realizar a limpeza da unidade habitacional:

1-Um, ficará responsável pela remoção do enxoval do 
quarto e pela remoção do lixo;
2-O outro ficará responsável pela limpeza;

Troca do Enxoval
• Ao remover a roupa de cama, retirá-la sem 

sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para 
fora (Dentro: parte em contato com o colchão. 
Fora: parte em contato com o hóspede) fazendo 
um “embrulho”. Recomenda-se não encostar a 
roupa no corpo;

• A frequência de troca é definida por cada hotel, 
normalmente, ocorre a cada 3 dias durante a 
estadia do hóspede e sempre no checkout;

Recolhimento do Lixo
• Os resíduos recolhidos no quarto devem ser 

acondicionados em saco (respeitando 2/3 da 
capacidade) que deverá ser fechado e levado ao 
abrigo de resíduos sólidos;

Observação: Caso exista caso suspeito em alguma 
unidade, o material coletado (resíduo e enxoval) deve 
ser retirado, identificado e enviado para área suja do 
abrigo ou da lavanderia para processamento imediato;

Nas unidades habitacionais, devemos adotar dois tipos 

de processos de limpeza:
Durante a estadia do hóspede:
1-Bloquear a porta com o carrinho;
2-Limpar e descontaminar dispensadores de 
descartáveis como suportes de papel, sabonetes, 
álcool etc;
3-Limpar e descontaminar mobiliários e objetos 
que estejam nas superfícies, ao alcance das mãos, 
conforme exemplos citados no início deste capítulo;  
4-Cestos de lixo/resíduos também devem ser limpos e 
desinfetados com pano de limpeza;
5-Descartáveis devem ser repostos de acordo com a 
classificação e identificação de utilização;
6-Para limpeza de pisos:
Deve-se iniciar com a varrição úmida e coleta das 
partículas de sujeiras não aderidas. Logo após, pode-
se realizar a limpeza de maneira úmida, com auxílio 
de mop úmido, com os devidos produtos para limpeza 
(detergentes, limpadores, multiusos), e finalizar com 
o uso de desinfetantes.
Ou ainda, é possível fazer a limpeza molhada, utilizando a 
lavadora de pisos, que deverá ser abastecida com água 
e com o produto escolhido para limpeza, respeitando 
a diluição informada no rótulo pelo fabricante. Após a 
lavagem, fazer a aplicação do desinfetante.
Lembrando que os tipos de produtos que podem ser 
utilizados nos processos de limpeza e desinfecção 
estão descritos no capítulo 4;  
7-Os materiais reutilizáveis deverão ser separados 
em saco de resíduo infectante para higienização em 
solução desinfetante;
8-Recolher os equipamentos utilizados no 
procedimento;
9-Antes de sair do ambiente o colaborador deverá 
higienizar novamente as maçanetas das portas com 
pano umedecido em solução desinfetante.

Após o check-out
1-Bloquear a porta com o carrinho;
2-Afastar móveis e objetos das paredes;
3-Iniciar a limpeza e descontaminação de tetos, 
paredes, janelas, portas e, por último, piso;
4-Limpar e descontaminar dispensadores de 
descartáveis como suportes de papel, sabonetes, 
álcool etc;
5-Limpar e descontaminar mobiliários e objetos 
que estejam nas superfícies, ao alcance das mãos, 
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conforme exemplos citados no início deste capítulo;  
6-Cestos de lixo/resíduos também devem ser limpos e 
desinfetados com pano de limpeza;
7-Procedimento de esquadrias deve acontecer com 
pano de microfibra umedecido em solução desinfetante. 
Vidraças devem contar com o auxílio de suporte limpa-
vidros com aplicação de produto específico. 
8-Para limpeza de pisos:
Deve-se iniciar com a varrição úmida e coleta das 
partículas de sujeiras não aderidas.  Logo após, pode-
se realizar a limpeza de maneira úmida, com auxílio 
de mop úmido, com os devidos produtos para limpeza 
(detergentes, limpadores, multiusos), e finalizar com 
o uso de desinfetantes.
Ou ainda, é possível fazer a limpeza molhada, utilizando a 
lavadora de pisos, que deverá ser abastecida com água 
e com o produto escolhido para limpeza, respeitando 
a diluição informada no rótulo pelo fabricante. Após a 
lavagem, fazer a aplicação do desinfetante.
Lembrando que os tipos de produtos que podem ser 
utilizados nos processos de limpeza e desinfecção 
estão descritos no capítulo 4;  
9-Descartáveis devem ser repostos de acordo com a 
classificação e identificação de utilização;
10-Colocar o enxoval limpo;
11-Os materiais reutilizáveis deverão ser separados 

em saco de resíduo infectante para higienização em 
solução desinfetante;
12-Recolher os equipamentos utilizados no 
procedimento;
13-Antes de sair do ambiente o colaborador deverá 
higienizar novamente as maçanetas das portas com 
pano umedecido em solução desinfetante.

Banheiro
1-Trocar a luva;
2-Retirar os papéis higiênico e toalha para que não 
molhem durante o processo;
3-Com a tampa do vaso sanitário abaixada, acionar a 
descarga;
4-Iniciar a limpeza pelas paredes, divisórias, portas, 
aplicando o detergente com o pulverizador em toda a 
área, deixar agir e depois esfregar com a fibra, com o 
auxílio do suporte e enxaguar. Após o enxague, secar e 
fazer a aplicação do desinfetante; 
5-Na limpeza de interruptores, tomadas, cabideiros, 
toalheiros, secadores e dispensadores pulverizar o 
detergente no pano e aplicar, deixar o produto agir, 
e, se necessário, realizar a esfrega com a fibra não 
abrasiva, enxaguar, secar e aplicar o desinfetante; 
6-Para a limpeza de vasos sanitários, bidês, cubas, 
bancadas e banheiras, iniciar com a aplicação do 



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 PARA MEIOS DE HOSPEDAGEM18

detergente nas partes internas e externas, utilizando 
a fibra e o pulverizador, deixando o detergente 
agir. Enxaguar, secar e finalizar com a aplicação do 
desinfetante. A limpeza do chuveiro também faz parte 
desse processo;
7-O box deverá ser limpo da parte mais alta para a 
mais baixa, iniciando com a pulverização de detergente 
desengraxante/desengordurante na fibra e aplicação 
nas partes internas e externas, incluindo esquadrias 
e puxadores. Deixe o produto agir e esfregue com 
a fibra, enxaguando em seguida. Seque e aplique o 
desinfetante;
8-Procedimento de esquadrias deve acontecer com 
pano de microfibra umedecido em solução desinfetante. 
Vidraças devem contar com o auxílio de suporte limpa-
vidros com aplicação de produto específico. 
9-O piso deverá ser lavado com a aplicação do 
detergente, aguardar o tempo de ação, realizar a 
esfrega, enxague, secagem e finalizar com a aplicação 
do desinfetante. Caso não exista ralo no local, recolher 
a água do piso com aspirador de líquidos ou mop 
úmido;
10-Reabastecer os dispensadores.

Observação:
• Pontos contaminantes: Válvula de descarga / 

Torneiras / Maçanetas / Dispensers / Lixeira / 
Papeleira / Mouse / Teclado / Interruptores / ou 
qualquer outra superfície de alto contato.

• Os panos utilizados na limpeza do piso NÃO 
devem ser utilizados em outras áreas. Para 
isso, recomenda-se fazer diferenciação por 
cores ou utilizar formas descartáveis.

• Luvas e panos utilizados para a limpeza do 
banheiro deverão ter seu uso restrito SOMENTE 
AO BANHEIRO. Para isso, recomenda-se fazer 
diferenciação por cores ou utilizar formas 
descartáveis.

• Para limpeza mais profunda de superfícies em 
geral, pode-se substituir os panos de limpeza 
por fibras de limpeza que possuem maior ação 
mecânica. 

• Antes de executar qualquer operação de limpeza 
em equipamentos elétricos, lembrar-se de 
desconectar a tomada da rede elétrica, sempre 
que possível.

• Caso haja presença de matéria orgânica, aplicar 
o desinfetante para diminuir a carga microbiana, 
recolher a sujidade, descartá-la e continuar o 
procedimento de higienização.

• Para superfícies macias (porosas), como pisos 
acarpetados, tapetes e cortinas, a indicação 
é seguir as orientações do CDC (Centers for 
Desease Control and Prevention/EUA): remova a 
contaminação visível, se presente, e limpe com 
produtos de limpeza adequados indicados para 
uso nessas superfícies. Lave estas superfícies 
de acordo com as instruções do fabricante. 
Se possível, lave com água quente e seque 
completamente. Na impossibilidade de lavagem 
utilize produtos químicos apropriados para 
estes tipos de superfície e que tenham ação 
desinfetante.

6.4-Cuidados com os EPI’s
Após a conclusão dos procedimentos operacionais, 
a recomendação é lavar as luvas com água e sabão, 
antes de fazer a retirada do EPI. Todos os EPI’s 
reutilizáveis deverão ser higienizados. Para luvas 
descartáveis, realizar a retirada e descartá-las. Luvas 
reutilizáveis deverão ser lavadas também por dentro e 
colocadas para secar. Ao retirar todo e qualquer EPI, 
o colaborador deve ter especial atenção para não se 
contaminar e, na sequência, deve lavar as mãos com 
água e sabão, conforme instruções do capítulo 1.
No caso das máscaras de tecido, o uso recomendado é 
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de 2h até 4h, ou se apresentarem sujeira ou umidade, 
após esse período ela precisa ser trocada, devendo 
ser acondicionada em um saco plástico fechado. 
Antes de retirá-la, lavar as mãos com água e sabão. 
A retirada deve ser feita pelas tiras laterais e não se 
deve tocar a parte da frente da máscara, que pode 
estar contaminada. Após a retirada, deve-se lavar as 
mãos com água e sabão. O saco onde a máscara usada 
foi acondicionada deve ser descartado. O processo de 
higienização das máscaras deve ser feito colocando 
500 ml de água em um recipiente e acrescentar 2 
colheres rasas de água sanitária, deixando de molho 
por 30 minutos. Após esse período, lavar a máscara 
com água sabão e colocar para secar. Ao final do 
processo de lavagem, lavar as mãos com água e 
sabão. Após a secagem, passar a máscara com ferro 
quente e acondicioná-la em saco plástico limpo para o 
próximo uso.

6.5 Cuidados com os equipamentos e máquinas
Ao finalizar o uso de máquinas e equipamentos, é 
preciso atenção quanto à higienização dos mesmos, 
assim como cuidado no manuseio para evitar a 
contaminação. Todos os equipamentos utilizados no 
processo de limpeza devem ser lavados e desinfetados 
com pano umedecido em solução desinfetante;

Abaixo, seguem pontos importantes que precisam ser 
considerados:

- No caso dos aspiradores é recomendado o uso da 
máscara e luvas no processo de retirada e descarte 
dos resíduos sólidos e líquidos.
- Mesmo procedimento deve ser adotado no descarte 
de água das lavadoras, que deverá ter seus tanques 
higienizados;
- Para todas as máquinas e equipamentos é 
recomendada a higienização após o uso, incluindo as 
áreas de contato e rodas.

• Nas áreas de piscina, higienizar 
espreguiçadeiras, mesas e cadeiras após cada 
uso.

• Nos balcões/bancadas, fazer a higienização a 
cada atendimento.

• Na troca de roupa de cama e banho, as roupas 
usadas deverão ser acondicionadas em sacos, 
para não terem contato com outros materiais;

• Realizar a retirada do enxoval sem movimentos 
bruscos, evitando a suspensão das partículas no 
ambiente.

• As roupas limpas também devem ser 
acondicionadas em sacos limpos para evitar 
contaminação. 

• Adoção de uso de saco descartável para uso 
nos carros funcionais.

• Para o funcionamento de academias, adotar 
agendamento de uso, com diminuição da 
capacidade e higienização de todos os aparelhos 
após cada uso.

• Diminuição da capacidade do hotel, alternando a 
ocupação de quartos ou andares.

• Priorizar check-in e check-out de forma remota.

CAPÍTULO 7.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES PARA 
OS MEIOS DE HOSPEDAGEM
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• Adotar um local para devolução do cartão-chave, 
para que o funcionário não precise receber 
diretamente do hóspede, que depois deverá ser 
limpo e desinfetado.

• Retirar itens de alto contato que não tenham 
função essencial, como almofadas, porta-
revistas, revistas e livros etc.

• Adoção de cardápios plastificados ou em 
formato digital, para facilitar a higienização.

• Os colaboradores não deverão utilizar o 
uniforme nos trajetos de ida e volta, o ideal é 
que eles sejam lavados e desinfetados no hotel;

• Oferecer máscaras aos hóspedes que chegarem 
sem este item.

• Utilizar os elevadores com redução de 
capacidade, além de promover o uso de 
escadas.

• Adotar o uso de utensílios descartáveis;
• Arrumação dos quartos em dias alternados e 

sem a presença do hóspede; 
• Uso de lixeiras específicas para descarte de 

EPI’s dos hóspedes e colaboradores; 
• As máscaras de tecido, após seu tempo 

recomendado de uso, ou durante as refeições, 
deverão ser acondicionados em sacos plásticos, 
que deverão ser descartados após o uso;

CAPÍTULO 8.
PROTOCOLOS EM MEIOS DE 
HOSPEDAGEM

Visando orientar os procedimentos necessários para 
garantir a segurança de colaboradores e hóspedes, 
foram desenvolvidos alguns protocolos padrão por 
órgãos governamentais para os meios de hospedagem.

Abaixo, compartilhamos o protocolo divulgado pelo 
Ministério do Turismo e dois protocolos desenvolvidos 
pelo Governo do Estado de São Paulo, um através da 
Secretaria de Turismo, o Protocolo Padrão para Hotéis 
e Hospitalidade, e o outro através do Plano São Paulo, 
Protocolos Sanitários – Meios De Hospedagem.

8.1-Meios De Hospedagem Protocolo – Ministério do 
Turismo
Protocolo básico
Os estabelecimentos devem:

• Assegurar a lavagem e desinfecção das 
superfícies onde colaboradores e consumidores 
circulam;

• Promover a medição da temperatura de 
todos os frequentadores na entrada do 
estabelecimento;

• Realizar a limpeza, várias vezes ao dia, das 
superfícies e objetos de utilização comum 
(incluindo balcões, interruptores de luz e de 
elevadores, maçanetas, puxadores de armários, 
entre outros);

• Promover a renovação de ar, regularmente, das 
salas e espaços fechados, abrindo as janelas e 
portas para passagem da correnteza aérea;

• Disponibilizar álcool a 70% nas formas 
disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou 
lenços umedecidos) em locais estratégicos 
como: entrada do estabelecimento, acesso aos 
elevadores, balcões de atendimento, para uso 
de clientes e trabalhadores;

• Utilizar lixeiras que não precisem ser abertas 
manualmente e esvaziá-las várias vezes ao dia;

• Disponibilizar, nos banheiros, sabonete líquido e 
toalhas de papel descartáveis;

• Disponibilizar cartazes com informações/
orientações sobre a necessidade de higienização 
de mãos, uso do álcool 70% nas formas 
disponíveis (líquida, gel, spray, espuma 
ou lenços umedecidos), uso de máscaras, 
distanciamento entre as pessoas, limpeza de 
superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes; 

• Providenciar o controle de acesso, a marcação 
de lugares reservados aos clientes, o controle 
da área externa do estabelecimento e a 
organização das filas para que seja respeitada a 
distância mínima de 2,0 (dois) metros entre as 
pessoas.

Protocolos específicos
As premissas abaixo apresentadas foram elaboradas 
por meio de pesquisa em documentos de benchmarking 
e boas práticas tanto em âmbito nacional como 
internacional. Houve, ainda, sessões de debates junto 
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a profissionais da hotelaria que atuam em setores 
como: Front Office, Governança, Alimentos e Bebidas, 
Eventos e Lazer.
Este material foi elaborado de forma coletiva 
contemplando os diversos tipos e tamanhos dos 
empreendimentos hoteleiros, bem como as premissas 
básicas para garantir a prevenção da saúde e a não 
transmissão do Covid-19, como: distanciamento 
social, higiene pessoal, sanitização de ambientes, 
comunicação e monitoramento. Este primeiro 
momento contou com a orientação do especialista 
em Hospitalidade Hospitalar, Marcelo Boeger, e da 
equipe do SENAC São Paulo. Aqui apresentamos as 
premissas básicas para os protocolos de segurança no 
setor de meios de hospedagem, sobretudo enquanto 
durar o estado de calamidade pública / emergência 
ou medidas correlatas de restrições em respeito as 
orientações de autoridades locais com relação ao 
controle do Covid-19. Este documento contou com a 
validação das associações hoteleiras citadas abaixo:
ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
– SP
AMTSBE – Associação Mundial Turismo de Saúde e 
Bem
BLTA – Brazilian Luxury Travel Association, Associação 
Brasileira de Resorts
FBHA – Federação Brasileira de Hospedagem e 
Alimentação
FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil
RESORTS BRASIL – Associação Brasileira de Resorts

Protocolos essenciais e transversais
O estabelecimento deve assegurar, em todos os 
setores, os protocolos Essenciais e Transversais 
de distanciamento social, higiene e sanitização dos 
ambientes, segurança aos colaboradores e hóspedes, 
além de estabelecer comunicação contínua e prever 
ações de monitoramento das medidas adotadas.
Cada empreendimento deve, de acordo com seu porte 
e característica, elaborar e adotar um Plano Interno 
de Ação Covid-19 descrevendo sua política interna, 
atuação e responsabilidades para a retomada das 
operações com segurança.

Distanciamento social
Os espaços devem respeitar as normas de 
distanciamento social em todos os setores e áreas 

de lazer. Sua capacidade de operação (quantidade de 
pessoas) ficará condicionada às normas estipuladas 
por autoridades durante o período que perdurar o 
estado de emergência.

• Manter a distância social de ao menos 1,5 
metro de distância entre as pessoas;

• Reorganizar o ambiente de trabalho de modo 
a proporcionar este distanciamento entre as 
pessoas nas áreas comuns de recepção, salas 
de eventos, lobby, etc. Se necessário, deverão 
reduzir a quantidade de sofás, mesas, cadeiras 
ou espreguiçadeiras, diminuindo o número de 
pessoas no local; e

• Organizar o atendimento para que não se 
forme filas no pagamento, entrada em 
estabelecimentos, entre outras. Em caso 
de filas, é preciso incentivar as pessoas a 
respeitarem o distanciamento social.

Higiene e segurança
• Disponibilizar álcool gel 70%, registrado 

na Anvisa, nas entradas e saídas dos 
estabelecimentos e em todas as áreas internas 
(lobby, restaurante, áreas de lazer, sanitários, 
elevadores, salas de eventos, etc.);

• Disponibilizar nos lavatórios: água, sabonete 
e toalhas descartáveis, além de lixeiras com 
acionamento sem uso das mãos;

• Orientar colaboradores a lavarem 
frequentemente as mãos com água e sabonete 
ou usar álcool gel 70%, conforme orientações 
sanitárias;

• Orientar colaboradores e clientes sobre etiqueta 
respiratória, incentivando que pessoas cubram 
espirros e tosse com papel descartável e que 
realizem o seu descarte imediatamente no lixo, 
bem como evitem tocar nos olhos, nariz e boca 
com as mãos;

• Providenciar todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI´s) dos colaboradores;

• Hóspedes e clientes devem usar 
obrigatoriamente máscaras de proteção nas 
áreas comuns do hotel; e

• Evitar o compartilhamento de objetos pessoais 
de trabalho e de uso recreativo e esportivo (aos 
hóspedes) tais como: fones de ouvido, headsets, 
celulares, canetas, copos, talheres, pratos, 
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jogos, bolas, raquetes, etc.
Comunicação e treinamento
• Capacitar todos os colaboradores quanto às 

práticas de precaução da Covid-19;
• Realizar treinamento com a equipe sobre 

as medidas preventivas e promover a 
conscientização quanto à importância do 
cumprimento dessas ações;

• Criar ou adotar manuais internos para os 
empreendimentos e setores conforme o 
Plano Covid-19 com protocolos, processos e 
responsabilidades, a fim de informar a todos as 
políticas adotadas;

• Comunicar a todos os protocolos a serem 
seguidos em caso de suspeita ou confirmação 
de Covid-19 e o procedimento a ser adotado 
nestes casos;

• Estimular que os colaboradores informem 
prontamente sua condição de saúde e se auto 
monitorem nesse sentido;

• Conscientizar os funcionários para que tomem 
as mesmas medidas de prevenção também fora 
do ambiente de trabalho;

• Promover comunicação visual alertando as 
medidas e recomendações aos colaboradores 
em ambientes essenciais, como: restaurantes e 
refeitório, banheiros, salas de espera, estoques, 
etc;

• Disponibilizar canais de comunicação online 
para sensibilizar e conscientizar hóspedes, 
fornecedores e colaboradores sobre as 
campanhas de sensibilização e informação 
sobre a politica do empreendimento sobre os 
protocolos de segurança; e

• Checagem de Temperatura - Comunicar 
os procedimentos sobre acesso ao 
estabelecimento: uso de máscaras por parte 
dos hóspedes e aferição de temperatura 
corporal.

Monitoramento
• Conforme política do empreendimento incluir 

na admissão do hóspede a informação de 
como proceder no caso de adoecer durante a 
hospedagem (Protocolos Específicos no Caso de 
Confirmação de Covid-19):

• Recomenda-se que os empreendimentos 
indiquem responsáveis (gestores) pelo setor 

de cada empreendimento para centralizar as 
ações internas, discutir casos pontuais e avaliar 
a flexibilização ou não das normas, conforme 
progresso e reabertura da economia;

• Conforme política de cada estabelecimento, o 
mesmo deve possuir Termômetro Digital Laser 
Infravermelho para medição de temperatura 
de hóspedes, bem como de colaboradores (na 
entrada e saída do turno de trabalho);

• Definir Políticas sobre possíveis transgressões 
das normas internas para enfrentamento 
da Covid-19. Tais situações devem ser 
comunicadas aos responsáveis a gestão do 
empreendimento; e

• Assegurar que as recomendações estão 
sendo adotadas e no caso de confirmação de 
colaboradores ou hóspedes positivados ou 
suspeitos (em contato com pessoas positivadas) 
de Covid-19 que sejam adotadas as medidas de 
orientação e encaminhamento a autoridades de 
saúde competentes.

Protocolos específicos no caso de confirmação de 
covid-19

• Considerando que há suspeita de Covid-19 
entre os hóspedes dos meios de hospedagens, 
sugere-se com as seguintes recomendações

• Recomenda-se ao empreendimento estabelecer 
uma área de isolamento para estes casos, 
como: ala, bloco, unidade habitacional ou andar 
que possua menor trânsito de pessoas e 
colaboradores;

• O hóspede doente não deve sair de sua 
unidade habitacional, devendo comunicar aos 
profissionais da área administrativa do hotel 
formas de contatar seu médico, plano de saúde 
ou unidade médica local ou, ainda, Sistema de 
Saúde (SNS24 - 808 24 24 24), a fim de que 
seja avaliado seu estado de saúde;

• Aguardar as instruções dos profissionais de 
saúde para tomada de decisões;

• A autoridade local de saúde poderá optar por 
enviar a pessoa para o hospital de referência da 
área ou não, dependendo da situação clínica do 
doente; e

• Afastamento de suspeitos de Covid-19:
1. Havendo suspeita ou confirmação de 

caso de contaminação de colaboradores, os 
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mesmos devem ser afastados para isolamento 
residencial por 14 dias, mediante apresentação 
de atestado médico, e;

2. Caso haja suspeita de membro da família 
colaborador, a medida de isolamento se dará 
mediante atestado médico da pessoa que resida 
no mesmo endereço do trabalhador, conforme 
Portaria do Ministério da Saúde nº 454 de 20 
de março de 2020 e mediante apresentação 
de documentação que demonstre o mesmo 
endereço de residência. Havendo a possibilidade 
do funcionário, manter teletrabalho.

Protocolos meios de hospedagem por setores
Para os setores de Meios de Hospedagem as 
premissas recomendadas foram sistematizadas por 
setores como: Recepção, Governança, Alimentos e 
Bebidas e Eventos e Lazer. Cabe ressaltar que o setor 
é bem diverso em tamanho e tipo de empreendimento 
e cada estabelecimento deverá adotar uma política 
interna de implementação das recomendações:

Front office
• Organizar os balcões das recepções com linha 

de distanciamento de, no mínimo, 1,5 metros 
do próximo cliente (esta indicação de 1,5 
metros deve estar no piso caso haja fila de 
espera). Caberá ao estabelecimento orientar as 
pessoas e manter o distanciamento);

• Os recepcionistas devem usar máscaras ou 
Face Shield;

• Possibilitar atendimento preferencial às 
pessoas de grupo de risco (idosos, hipertensos, 
diabéticos e gestantes) em todos os setores do 
hotel como - recepção, eventos, restaurantes, 
etc. - garantindo um fluxo ágil para que 
permaneçam o mínimo de tempo possível na 
recepção do estabelecimento.  Esta informação 
deve estar disponível aos clientes a fim de 
facilitar a compreensão dos demais hóspedes;

• Ao receber o cliente, evite cumprimentos com 
contato físico como aperto de mão e abraços;

• Reduzir a quantidade de móveis como sofás, 
mesas, cadeiras ou espreguiçadeiras, 
diminuindo o número de pessoas no local;

• Estimular, para a segurança de hóspedes e 
colaboradores, o autosserviço de bagagens 

e estacionamento, no caso de permanência 
destes serviços. Principalmente mensageiros 
e manobristas devem higienizar as mãos 
após carregar malas e bagagens, bem como, 
higienizar todos os pontos de contato;

• Remover jornais, revistas, livros e Ficha 
Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) 
em papel de todos os espaços para evitar a 
contaminação indireta; 

• Intensificar as ações nos canais de comunicação 
online se possível: no ato da reserva (online) 
estimular a realização do pré check-in contendo 
informações cadastrais como na FNRH, 
anexando dados específicos sobre a saúde do 
hóspede, ou seja, se o mesmo se enquadra 
no grupo de risco e se possui plano de saúde, 
seguro viagem, no caso de emergência a 
quem deve ser contatado. Estes dados são 
importantes não só para fins estatísticos 
do turismo nacional mas, sobretudo, para 
prevenção do estabelecimento no caso de o 
hóspede ter algum problema de saúde durante 
sua estada.

Sanitização de ambientes e governança
Áreas Comuns

• Aumentar a frequência de limpeza de locais 
com maior fluxo de pessoas, como: higienizar 
sempre após cada uso pontos e superfícies de 
contato como botões de elevadores, maçanetas 
de portas, corrimãos, telefones, tomadas, 
teclados, telas e monitores de computadores, 
tablets e smartphones, bancadas de trabalho, 
móveis em áreas de espera, carrinhos de 
bagagens, etc;

• Propiciar boa ventilação nos ambientes 
mantendo portas e janelas abertas e, em caso 
de ambiente climatizado, realizar a manutenção 
e limpeza dos aparelhos de ar-condicionado, 
inclusive filtros e dutos;

• Promover a remoção frequente do lixo de forma 
a não gerar acúmulo, utilizando procedimentos 
seguros, recolhendo os resíduos dos recipientes 
próprios com fecho ou fechados quando 
estiverem com 80% de sua capacidade 
preenchidos ou sempre que necessário, evitando 
coroamento ou transborde. Recomenda-se que 
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as lixeiras existentes no estabelecimento sejam 
com tampa, pedal e contenham saco plástico 
para que o resíduo não tenha contato direto com 
a lixeira;

• Colocar dispenser de álcool gel 70% próximo 
às portas de todos os elevadores e locais de 
entrada e saída de áreas sociais;

• Utilizar somente desinfetantes para uso geral 
(normalmente à base de cloro, álcoois, fenóis, 
quaternário de amônio) devidamente registrados 
junto à Anvisa1; e

• Os colaboradores devem ser bem treinados 
para tomar precauções eficazes com o uso 
de EPIs, especialmente a paramentação e 
desparamentarão.

O Serviço de Limpeza de Unidades Habitacionais
• Ao final da estada do hóspede, deverá ser 

realizada limpeza e desinfecção completa da 
unidade habitacional e de suas superfícies 
- antes da entrada de novo hóspede - com 
produtos de higiene específicos e com 
protocolos de segurança para o colaborador;

• A limpeza da unidade habitacional deve 
acontecer com o ambiente ventilado deixando 
portas e janelas abertas e ar-condicionado 
desligado;

• Definir funcionários diferentes para a limpeza 
do quarto para assegurar: a) primeiramente, a 
remoção do enxoval do quarto (roupa de cama e 
banho), lixo, etc., e toalhas; b) outro profissional 
dedicado apenas à limpeza. Os profissionais 
devem usar os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s): luvas de procedimento, óculos, 
avental e máscara descartável, ou outros se 
necessário;

• Ao remover a roupa de cama, retirá-la sem 
sacudir, enrolando-a no sentido de dentro para 
fora (Dentro: parte em contato com o colchão. 
Fora: parte em contato com o hóspede) fazendo 
um “embrulho”. Recomenda-se não encostar a 
roupa no corpo;

• Transportar as roupas e acondicionar em sacos 
plásticos de forma a evitar o contato direto;

• Os resíduos recolhidos no quarto devem ser 
acondicionados em saco (respeitando 2/3 da 
capacidade) que deverá ser fechado e levado ao 

abrigo de resíduos sólidos;
• Deverá ser realizada limpeza e desinfecção 

completa da unidade habitacional e de suas 
superfícies antes da entrada de novo hóspede. 
Caso exista caso suspeito em alguma unidade, 
o material coletado (resíduo e enxoval) deve ser 
retirado, identificado e enviado para área suja 
do abrigo ou da lavanderia para processamento 
imediato;

• Recomenda-se limpar as superfícies com pano 
embebido com água e detergente neutro, entre 
outros de igual ou superior eficiência;

• Limpar e desinfetar todas as superfícies 
dando atenção às áreas potencialmente 
contaminadas, como: cadeiras/ poltronas, cama, 
interruptores, controles remotos, maçanetas, 
amenities, diretórios, aparelhos telefônicos 
com desinfetante definido pela Instituição, 
devidamente registrado na Anvisa;

• Secar com pano limpo, sempre que necessário;
• Após o processo de limpeza, desinfetar 

xícaras, canecas e copos dos quartos com 
produto definido pela instituição e devidamente 
registrado na Anvisa;

• Recomenda-se a entrega de kit frigobar no 
check-in com reposição sob demanda ou, na 
existência dos itens de frigobar nas unidades 
habitacionais, recomendação que os mesmos 
sejam higienizados individualmente e que sejam 
lacrados para o próximo hospede; e

• Os uniformes da equipe de governança (equipe 
de higiene e lavanderia) devem ser lavados 
no meio de hospedagem ou em lavanderia 
terceirizada. Este processo garante a 
higienização correta da roupa e controle por 
parte do estabelecimento.

Alimentos e bebidas
O setor de alimentos e bebidas deve respeitar as 
normas conforme já publicado pela ANVISA1:

• Considerar uma distância mínima entre mesas 
2,0 (dois) metros e cadeiras* 1,5 (um metro e 
meio) metro * cadeira ocupada;

• Para restaurantes e bares com espaços 
reduzidos, deve-se considerar a reserva 
antecipada de horários;

• O serviço de café da manhã deve respeitar 
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o mesmo distanciamento das mesas quando 
servido em espaços pequenos, seguindo as 
recomendações do serviço empratado ou em 
pequenas porções personalizadas para a pessoa 
ou grupo familiar. Existe a possibilidade de ser 
oferecido em room service;

• Estações de buffets só podem ser usadas 
quando totalmente fechadas, havendo 
funcionários para servir individualmente os 
hóspedes. Os alimentos não podem ficar 
expostos;

• Recomenda-se, na reabertura, não deixar a 
mesa montada para evitar contaminações 
cruzadas. Isso inclui também copos, xícaras, 
guardanapos e jogos americanos;

• A mesa deve ser montada na chegada do 
cliente. Toalhas de mesa devem ser evitadas 
e, quando houver, utilizar o cobre manchas – 
retirá-lo após o uso e junto com outros itens 
de pano acondicionados em um saco plástico e 
enviados a lavanderia;

• O serviço de room service deve cobrir bandejas, 
protegendo os alimentos durante o transporte 
até a unidade habitacional e, ao término das 
refeições, os utensílios devem ser dispostos do 
lado de fora do quarto (no corredor, varanda ou 
do lado da porta) pelo hóspede, para que sejam 
recolhidos;

• O refeitório de funcionários:
1-Considerar um cronograma de utilização 

com horários distintos, de forma a evitar 
aglomerações junto aos setores;

2-No caso de serviço de buffet, para garantir o 
distanciamento social e a segurança alimentar 
dos colaboradores, deve ser disponibilizado 
uma auxiliar ou copeira, bem como, deve-se 
instalar no buffet uma proteção de acrílico/vidro, 
protegendo os alimentos ou;

3-No caso de refeição individual a mesma seve ser 
servida lacrada.

• No caso de buffet respeitar o distanciamento de 
1,5 metro.

Áreas e atividades de lazer
Os espaços e áreas de lazer devem respeitar as 
normas transversais de distanciamento físico e higiene 
sanitária, ressaltando:

• Academias de ginástica, saunas, solários e 
espaços de descanso devem ser usados com 
agendamento prévio (hora marcada) e após o 
uso dos equipamentos os mesmos devem ser 
desinfetados por profissionais conforme as 
normas de limpeza;

• Importante nesses casos o respeito às normas 
transversais de distanciamento social e 
capacidade de uso pelos hóspedes; e

• Esporte de lazer em áreas ao ar livre 
devem respeitar os protocolos de higiene e 
distanciamento social. Recomenda-se não 
emprestar equipamentos de lazer.

Eventos e reuniões
• Os salões de eventos devem aumentar o 

distanciamento entre os participantes. O 
espaçamento não deve ser somente lateral, 
mas principalmente considerar o espaçamento 
das cadeiras “da frente” quando em formato de 
auditório. Deve respeitar uma distância mínima 
entre mesas de 2,0 (dois) metros e de cadeiras 
1,0 (um) metro considerando uma pessoa 
sentada;

• As áreas comuns dos espaços reservados aos 
eventos também deverão reduzir a quantidade 
de sofás, mesas, cadeiras ou espreguiçadeiras, 
diminuindo o número de pessoas no local, 
buscando guardar a distância mínima 
recomendada de 1,5 (um metro e meio) metro 
entre os hóspedes; e

• A quantidade de pessoas para eventos sociais e 
empresariais deverá seguir normas estipuladas 
por autoridades enquanto houver o estado de 
calamidade pública ou medidas correlatas de 
restrição e a depender do controle do nível de 
transmissão da Covid-19 em cada localidade.

OBS: Considerado a orientação provisória sobre o uso 
de máscaras no contexto da COVID-19, publicada pela 
OMS em 06 de abril de 2020, onde consta descrito 
que, no momento, não há evidência de que o uso de 
uma máscara (seja cirúrgica ou de outros tipos) por 
pessoas saudáveis na comunidade em geral, incluindo 
o uso universal de máscara na comunidade, possa 
prevenir uma infecção por vírus respiratórios, inclusive 
o COVID-19. Assim, a obrigatoriedade de máscaras 
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descrita nesse Protocolo deve estar alinhada com 
as determinações legais de cada local (estados, 
municípios e Distrito Federal).

http: / /www.tur ismo.gov.br/se loresponsave l /
segmento/meios-de-hospedagem.php

8.2 Protocolos Padrão Em Meios De Hospedagem / 
Secretaria De Turismo – Governo Do Estado De São Paulo
Distanciamento Social 

• Distanciamento no ambiente de trabalho – 
Reorganizar o ambiente de trabalho de modo a 
proporcionar o distanciamento entre pessoas;

• Distância segura – Manter ao menos 1,5 metro 
de distância entre as pessoas; 

• Priorização do modelo de entregas – 
Manter prestação de atividade “Delivery” 
nos estabelecimentos, sobretudo nos de 
alimentação; 

• Demarcação de posições em filas – Demarcar 
as posições nas filas a fim de incentivar as 
pessoas a respeitarem o distanciamento 
social – filas de pagamento, de entrada em 
estabelecimentos, entre outras; 

• Uso de barreiras físicas – Instalar barreiras 
físicas entre clientes e funcionários que 
lidam diretamente com clientes – caixas, 
recepcionistas, concierges, entre outros; 

• Pagamento sem contato – Usar 
preferencialmente formas de pagamento que 
dispensem contato físico; 

• Transporte coletivo fora do horário de pico – 
Flexibilizar os horários de trabalho, a fim de 
que os colaboradores não utilizem o transporte 
público em horários de pico; 

• Reuniões virtuais ou presenciais com atenção 
à higiene e sanitização – Priorizar a realização 
de reuniões por áudio e videoconferência e 
reforçar medidas de distanciamento, higiene e 
sanitização quando expressamente necessário 
realizar a reunião presencialmente; 

• Disposição segura dos assentos de ambientes 
de refeição – Reavaliar a disposição de assentos 
ocupados nos refeitórios e copas, obedecendo 
ao distanciamento mínimo definido, bem como 
escalonar os horários de refeições;

• Afastamento de espreguiçadeira em espaços 
de piscina - Piscinas, a equipe de atendimento 
de serviço de piscina deverá orientar os 
hóspedes para que evitem aglomerações e as 
espreguiçadeiras devem ser afastadas uma das 
outras;

Higiene Pessoal
• Lavatórios equipados para higienização das 

mãos – Disponibilizar lavatórios equipados com 
água, sabão e toalhas descartáveis, além de 
lixeiras com acionamento sem uso das mãos;

• Álcool gel nas entradas e saídas dos 
estabelecimentos – Disponibilizar álcool gel 70% 
nas entradas e saídas dos estabelecimentos e 
seus interiores; 

• Orientação à higiene respiratória – Orientar a 
higiene respiratória, incentivando que pessoas 
cubram espirros e tosse com papel descartável 
e que realizem o seu descarte correto;

• Uso obrigatório de máscaras – Uso obrigatório 
de máscaras de uso não profissional (comum); 

• Objetos pessoais de trabalho não 
compartilhados – Evitar o compartilhamento dos 
objetos pessoais de trabalho, tais como, fones 
de ouvido, headsets, celulares, canetas, copos, 
talheres, pratos, entre outros; 

• Higiene e proteção de equipe de limpeza - 
Profissionais designados para a realização da 
retirada ou troca da roupa de cama deverá 
utilizar Equipamentos de Proteção Individual 
com luvas de procedimento, óculos, avental e 
máscara descartável;

Limpeza e Higienização de Ambientes
• Ventilação do ambiente – Manter o ambiente 

ventilado – com portas e janelas abertas, 
evitar o uso de ar-condicionado e ventiladores 
mecânicos;

• Manutenção e limpeza de ar-condicionado – 
Quando o ar-condicionado for a única opção de 
ventilação, realizar a manutenção adequada e 
limpeza do sistema;

• Higienização de superfícies de contato 
frequente - Reforçar a limpeza e a higienização 
de superfícies, objetos e equipamentos de 
contato frequente – como botões de máquinas, 
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computadores, teclados, mouses, telefones, 
elevadores, torneiras, corrimãos, maçanetas e 
puxadores;

• Aumento de frequência de limpeza - Aumentar 
a frequência de limpeza e higienização de 
sanitários, vestiários e ambientes em geral;

• Remoção frequente do lixo – Remover o lixo 
com frequência, de forma a não gerar acúmulo, 
utilizando procedimentos seguros;

Remover, jornais, revistas e livros do lobby para 
evitar a contaminação indireta 

• Higienização do Cartão-Chave - Na recepção, no 
check-in o cartão-chave deve ser efetivamente 
desinfetado ao ser recebido e antes de ser 
reutilizado. No check-out recomenda-se que o 
recepcionista não pegue o cartão da mão do 
hóspede, e sim que o hóspede deposite em local 
específico – uma caixa depósito. 

• Não compartilhamento canetas na recepção - 
Canetas usadas pelos recepcionistas e caixas 
para assinatura de documentos, devem ser de 
uso individual e não devem ser compartilhadas 
com os clientes;

• Ventilação de ambientes - Manter todas as 
unidades habitacionais em boas condições de 
higiene respiratória durante o processo de 
higienização deixando portas e janelas abertas e 
ar condicionado desligado;

• Pacote de frigobar para reduzir presença de 
colaborador em quarto - Conforme política 
de cada estabelecimento, oferecer pacote de 
frigobar no check in para não necessitar de 
acesso diário do repositor, reduzirá a presença 
de colaborador diária em quarto 

• Higiene geral de quarto - Ao final da estadia 
do hóspede, deverá ser realizada limpeza 
e desinfecção completa do apartamento e 
superfícies, antes da entrada de novo hóspede 
com produtos de higiene específicos e com 
protocolos de segurança para o colaborador

Comunicação
• Comunicação dos protocolos adotados – Dispor 

comunicados sobre os protocolos adotados pelo 
estabelecimento e sobre a necessidade de seu 
cumprimento – higienização das mãos, higiene 
respiratória, uso de máscaras e distanciamento 

social, entre outras medidas adotadas;
• Orientação sobre a entrada de sintomáticos 

no estabelecimento – Dispor cartazes na 
entrada do estabelecimento, com informações 
relacionadas aos sintomas de COVID-19, 
orientando que quem tenha algum deles não 
entre no estabelecimento;

• Antes e depois do trabalho – Comunicar aos 
colaboradores os procedimentos que devem ser 
adotados antes de sair de casa – checagem de 
temperatura, vestir máscaras, entre outros – e 
ao chegar em casa – higienizar maçaneta da 
entrada, remover as roupas e colocar em saco 
plástico e tomar banho, entre outros;

• Procedimentos para suspeita e confirmação de 
casos – Esclarecer aos colaboradores quais são 
os protocolos a serem seguidos em caso de 
suspeita e confirmação de caso de COVID-19 
no estabelecimento, bem como as práticas 
adaptadas de primeiros socorros durante a 
pandemia;

• Esclarecer motivos de afastamento do 
trabalho presencial – Esclarecer a todos os 
colaboradores que não estejam trabalhando 
presencialmente os motivos do afastamento e 
as condições para seu retorno;

• Informação sobre novos protocolos e estado 
de saúde de hóspede - Hóspede deve receber 
informações sobre novos protocolos de saúde, 
bem como, deve informar sobre sua condição e 
estado de saúde, indicando se está dentro do 
grupo de risco (idosos, diabéticos, etc.), bem 
como, se possui plano de saúde

Monitoramento das Condições de Saúde
• Checagem de temperatura na entrada – 

Monitorar a temperatura dos clientes e 
colaboradores na entrada do estabelecimento, 
por meio do uso de termômetros infravermelhos 
ou câmeras de imagem térmica, impedindo a 
entrada daqueles que apresentem temperaturas 
febris (acima de 37,5°C);

• Protocolos de comunicação de suspeita 
e confirmação de casos – Estabelecer 
procedimentos de comunicação de suspeita 
e confirmação de casos de COVID-19 entre 
funcionários;
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• Acompanhamento da saúde de funcionários – 
Acompanhar os funcionários da empresa, em 
relação à suspeita ou confirmação de COVID-19;

• Suspensão de pessoas que tiveram contato com 
casos confirmados – Em casos de confirmação, 
o funcionário deve ter suas atividades suspensas 
pelo período determinado pelo serviço médico;

• Busca por orientação médica em caso 
de contaminação – A empresa que teve 
conhecimento de funcionário com Covid-19 deve 
buscar orientação médica para definir medidas 
de prevenção para os demais funcionários que 
tiveram contato direto com ele 

• Comunicação sobre confirmação de contágio no 
ambiente domiciliar – Os funcionários devem ser 
orientados a informar a ocorrência de Covid-19 
em pessoas que residem em seu domicílio para 
tomada de providências, conforme protocolos de 
saúde;

Protocolos Específicos Para Bares, Restaurantes e 
Similares
Distanciamento Social

• Barreiras físicas no buffet - Para restaurantes 
a quilo, os alimentos devem ser cobertos com 
protetores salivares com fechamentos laterais 
e frontal;

• Serviço baseado em agendamento - Considerar 
um modelo de negócio baseado em reservas de 
assentos para evitar aglomerações no local;

• Reconfiguração do modo de atendimento – Nos 
restaurantes a quilo: 

1. Cliente deve higienizar as mãos com álcool em 
gel 70% e vestir uma luva no início do buffet e 
descartar ao final para servir-se no buffet. 

2. Reservar um conjunto de utensílios para cada 
cliente para o serviço do buffet. 

3. Recomendamos que produtos como saladas, 
sobremesas, bebidas devem ser distribuídas 
em embalagens como no serviço grab & go/ 
take away/pegue e leve. Porém poderá ser feito 
também porcionado desde que protegido por 
filme plástico. 

4. Deve haver serviço de montagem de pratos - 
funcionários paramentados (máscara/toca/luva/
avental) e treinados montarão os pratos, para 
que os clientes não peguem no mesmo utensilio 

(pegadores e espátulas).
• Área específica para recebimento de 

mercadoria - As cozinhas devem ter área de 
doca e recebimento de mercadorias separada 
das áreas de preparação e manipulação dos 
alimentos. (RDC 216, 2004);

Higiene Pessoal
• EPI Alternativo – Opção de uso de protetor facial 

em poliuretano, como alternativa para proteção 
do colaborador e dos alimentos, durante 
manipulação. Sendo necessário a avaliação do 
tipo de máscara, conforme atividade e operação 
de cada negócio;

• Uso de luvas nas embalagens e etiquetagens 
dos alimentos – Recomendado o uso de luvas 
nas embalagens e etiquetagens dos alimentos 
ou na distribuição dos alimentos no buffet;

• Silêncio durante manipulação de alimentos - Na 
operação de cozinha, deve- se manter o silencio. 
PROIBIDO falar ou cantar na manipulação dos 
alimentos;

• Proteção de utensílios – Oferecer talheres 
higienizados em embalagens individuais (ou 
talheres descartáveis), além de manter os 
pratos, copos e demais utensílios protegidos

• Proteção de temperos e condimentos – 
Disponibilidade dos temperos e condimentos 
em sachês ou em porções individualizadas 
diretamente da cozinha a cada cliente;

• Preferência de utensílios – Uso de descartáveis 
biodegradáveis poderão ser usado caso não haja 
lavadora e enxague a 85 graus;

Limpeza e Higienização de Ambientes
• Protocolo de limpeza - As mesas e cadeiras 

dos clientes devem ser higienizadas após cada 
refeição e ou troca de turno;

• Adequação de cardápios – Adequação para uso 
de cardápios que não necessitem de manuseio 
ou cardápios que possam ser higienizados, 
como: menu board, digital com QR code, 
plástico de reutilização ou papel descartável;

• Timers para limpeza – Instalação de timers 
sonoros para processos regulares de higiene/
limpeza;

• Sanitização de mercadorias – Embalagens 



29MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19 PARA MEIOS DE HOSPEDAGEM

primárias devem ser higienizadas conforme 
procedimento do ministério da saúde - diluição 
1L de cloro para 3L de água;

• Limpeza de equipamentos de uso comum – 
Higienização de máquinas de auto serviço e ou 
utilização de filme para proteção;

• Tratativa para alimentos e superfícies expostos 
– Em caso de tosse/espirro descartar 
imediatamente qualquer alimento que tenha sido 
exposto, deixar o ambiente ventilar e limpar as 
superfícies que possam ter sido afetadas;

Comunicação
• Disponibilidade do responsável técnico – 

Garantir que uma pessoa habilitada, responsável 
pela área de serviço de alimentos esteja sempre 
presente no local;

• Comunicação com equipe – Reuniões diárias de 
alinhamento. Usar a ferramenta do DDS (Diálogo 

Diário de Segurança) e reforçar a importância das 
medidas de segurança para os colaboradores;

• Higienização dos alimentos – Reforçar boas 
práticas na cozinha e reservar espaço para a 
higienização correta dos alimentos crus;

Monitoramento
• Monitoramento de saúde – Realização de 

rotina de entrevistas individualizadas antes da 
entrada do funcionário ao local de trabalho, 
para checagem diária dos sintomas do quadro 
de colaboradores por meio da aplicação de 
questionário;

• Checar se a vacinação dos manipuladores 
está em dia - Vacinas em dia para todos os 
manipuladores: O administrador deve ainda 
analisar obrigatoriamente a carteira de 
vacinação de todos os funcionários, a fim de 
preservar a saúde do colaborador;

8.3 Protocolos Sanitários – Meios De Hospedagem/Plano São Paulo – Governo Do Estado De São Paulo
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GUIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE AGENTES BIOLÓGICOS
3ª Edição - 2017 - Brasília/DF.

Elaborado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 
Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/classificacao_risco_agentes_biologicos_3ed.pdf

ANVISA - RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-
4626-8448-c9aa426ec410

CONAMA - RESOLUÇÃO nº 358, de 29 de abril de 2005
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=5046

IBAMA - INSTRUÇÃO NORMATIVA 13 DE 18/12/2012.
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/IN0013-181212.PDF

ABNT - NBR 12808:2016
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=354887

CAPÍTULO 9.
GESTÃO DE RESÍDUOS

• Ambientes sem suspeita de contaminação. 
Retirar o saco da lixeira e realizar o 
descarte de forma costumeira.

• Ambientes com suspeita ou confirmação de 
contaminação. Para o correto descarte 
consultar normas e determinações 
vigentes em:
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