
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO CATL (centro de atividades de tempos livres) 

 

Deve ser elaborado um plano de higienização que deve ser do conhecimento dos profissionais 
envolvidos e estar afixado em local visível. Neste devem constar:  

 

a. O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas);  
 
Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia 
consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização.  
 
As superfícies com maior risco de transmissão são as de toque frequente, ou seja, as 
superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao 
longo do dia.   
 
Exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, 
tabletes e teclados de computadores principalmente quando usados por várias 
pessoas, botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, 
mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, brinquedos em salas de diversão para crianças 
em espaços públicos, dinheiro, entre outros. 

 

b. Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento);  
 
Os estabelecimentos devem assegurar-se que a limpeza segue a seguinte técnica:  
 
• A limpeza deve ser sempre húmida - não usar aspiradores a seco em zonas públicas, 
salvo se forem aspiradores com tanque de água que recolhe a sujidade na água; este 
depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma das áreas a aspirar; 
 
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, 
para as mais sujas:  
 
I.Paredes e teto (se aplicável)  
II.Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros); 
III.Equipamentos existentes nas áreas;  
IV.Instalações sanitárias;  
V.Chão – é o último a limpar. 
 

c. Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado);  
 
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:  
 
• Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com o nível 
de risco das áreas a limpar;  
 



• Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis 
(usar e deitar fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de 
acordo com o nível de risco.  
 
São exemplos:  
- Bancadas, mesas, cadeiras, cadeirões de restaurantes e de gabinetes, entre outros: 
azul;  
- Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde;  
- Casas de banho: pano só para limpar o lavatório: amarelo; pano para as sanitas 
(exterior): vermelho;  
- A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o próprio 
piaçaba e com detergente de base desinfetante;  
 
• O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que se deve 
garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de cada utilização. O 
balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas.  
Por exemplo: o balde e esfregona usados nas casas de banho, não devem ser usados 
nas áreas de alimentação, ou em outros espaços públicos. 
 
 

d. Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização);  
 

Em relação à frequência de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:  

• A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com detergente de base 
desinfetante, para conseguir um procedimento mais rápido, isto é, um produto que contém na 
sua composição, detergente e desinfetante em simultâneo (2 em 1), compatíveis. Podem ter 
várias apresentações: líquida, gel, espuma ou spray. 

• A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser no mínimo 6 vezes ao 
dia, mas pode ser necessário aumentar essa frequência;  

• Chão: lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de 
lixívia diluída em água. A frequência de limpeza deve ser no mínimo 2 vezes ao dia; 

 • Instalações sanitárias (casas de banho): lavar preferencialmente com produto que contenha 
na composição detergente e desinfetante porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A 
frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia; 

 •Os espaços onde podem estar crianças a brincar, devem ser limpos mais vezes durante o dia. 

 

e. Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação); 

A limpeza deve ser efetuada por funcionárias destinadas a essa tarefa específica, tendo 
tomado conhecimento de toda a informação referente aos métodos de concretização da 
desinfeção constantes neste plano de higienização. 


