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Apresentação:
Em geral os toaletes representam apenas 5% da área de uma edificação e contêm 20% da 
sujeira, mas são a fonte de mais de 80% das queixas quanto à manutenção. Um programa 
bem administrado de cuidados com toaletes é essencial para a imagem positiva do 
empreendimento.

Os dez pontos principais de aprendizagem de cuidados de casa de banho

1  Toaletes limpos são um fator essencial para a sua saúde e imagem.

Um toalete com aspecto de limpo é fator fundamental para a imagem e reputação 
do seu empreendimento. Um toalete bem higienizado é vital para a saúde e bem-
estar de todos que utilizam-se dele.

2  Por sua própria natureza, os toaletes ficam sujos.

Por causa do projeto ou de sua função, muitas superfícies existentes no toalete 
acumulam manchas e germes que precisam ser controlados.

3  Os cuidados com toaletes envolvem uma combinação de programas.

Devido aos diferentes tipos de superfícies, à variedade das sujeiras encontradas e 
ao nível de limpeza a ser obtido, é necessário um programa de manutenção que 
compreenda diversos métodos de limpeza diferentes.

4  Os cuidados com toaletes também envolvem o controle de infecções.

Um toalete pode parecer limpo e, ainda assim, abrigar germes perigosos. Seu 
programa de limpeza precisa controlar esses germes antes que prejudiquem o 
usuário ou antes que possam ser levados para fora do ambiente do toalete.

5  É necessário ter as ferramentas certas para o serviço.

Produtos de limpeza para toaletes são fornecidos em diversas formulações 
desenvolvidas sob medida para a superfície a ser limpa e a aplicação desta. Existem 
produtos como: limpadores de uso geral, limpadores desinfetantes, limpadores 
para vasos sanitários, limpa-vidros, limpa-pisos e limpadores especializados, como 
removedores de calcário e removedores de incrustações.

Procedimentos de limpeza de toaletes
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6  É importante fazer as coisas da maneira correta.

Esses produtos de formulação cuidadosa têm efeito mais forte quando usados 
na concentração certa, nas superfícies apropriadas e em combinação com o 
protocolo adequado.

7   É necessário mais que limpeza para conseguir-se um toalete higiênico  
e saudável.

Um toalete higiênico e saudável também é aquele em que os encanamentos 
funcionam, os metais acionam adequadamente e os dispensadores e máquinas 
de venda estão sempre abastecidos. A lista de verificação de qualidade ajuda a 
fazer seus toaletes atenderem aos elevados padrões que você deseja para o  
seu empreendimento.

8  Não brinque de químico.

Misturar produtos químicos de limpeza que contenham água sanitária, por 
exemplo, com outros produtos para limpeza pode gerar gases de cloro perigosos. 
Antes do uso, familiarize-se com as orientações do produto e com sua Ficha de 
Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Siga as instruções e 
fique atento aos avisos.

9  Limpe de uma forma que faça sentido.

É sempre melhor limpar as superfícies de casas de banho de CIMA para BAIXO 
e do LIMPO para o SUJO. O uso de um fluxo consistente irá reduzir viagens para 
abastecimentos e evita deixar escapar uma superfície.

10  Não faça contaminação cruzada.

Use o pano de limpeza correto nas superfícies apropriadas conforme indicado 
pelas suas instalações. Assegure-se de mudar as luvas se ficarem contaminadas.

Procedimentos de limpeza de toaletes continuação

Restroom Q. A. Inspection Report

Service Worker _________________________________________   Restroom _________________________________

 
 All dispensers restocked, cleaned, and working

 All trash receptacles emptied, cleaned, and new liners inserted

 Mirrors cleaned

 All sinks and counters cleaned and disinfected

 All toliets and urinal cleaned, disinfected – inside and out

 All partitions, walls, door kick plates, and light switches  
 cleaned and disinfected

 All fl oors cleaned and idsinfected

 Floor drains treated as needed

 All showers, tubs, and faucets cleaned

Document any repairs or replacment required and submit a copy to your supervisor.

____ Toliets ____ Faucets ____ Soap Dispenser ____ Mirrors ____ Hand Towel Dispenser

____ Urinals ____ Valves ____ Door Locks (stalls) ____ Floor Drain ____ Toliet Paper Dispenser

Comments:

Supervisor Signature ________________________________________________   Date ________________________ 

  

Satisfactory   Unsatisfactory
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Processo

Lista De Verificação De Equipamentos

Reabastecimentos  
ara dispensadores Ferramentas para limpeza Equipamentos Produtos químicos  

de limpeza

Sabonete para mãos Escova de limpeza Máquina oscilante (175) Purificador de ar

Toalhas para mãos Panos de limpeza Abrasive pad or brush
Limpador ácido/ 
limpador não ácido para 
vasos sanitários

Desodorizadores Vassoura para piso Vassoura Crème cleanser

Papel higiênico Luvas Espanador Limpador desinfetante

Sacos de lixo Esfregões,  
espremedor e balde

Vassoura de pêlos  
e pá de lixo Limpador multiuso

Chaves dos
dispensadores

Raspador de piso
ou espátula

Escova ou esponja  
de piso Restaurador de rejuntes

Gotejadores  
de mictórios Avisos de Chão Molhado Limpador para

limpeza pesada

Telas (e pedras)
de mictórios

EPI – Óculos de segurança 
e luvas de borracha, 
conforme necessário

Limpador e esponjas 
para espelhos e vidros

Rim cages Limpador especializado

Produtos sanitários Limpador de  
banheiras e azulejos

1  Lave as mãos.

• Umedeça as mãos.
• Aplique o sabonete nas mãos.
• Esfregue para fazer espuma.
• Esfregue de 15 a 20 segundos.

 - O dorso das mãos
 - Entre os dedos
 - Embaixo das unhas

• Enxágüe cuidadosamente com água quente.
• Seque as mãos com papel toalha.
• Use um papel toalha limpo e seco para fechar a torneira  

(para não voltar a contaminar as mãos).
• Jogue o papel toalha na lixeira.
• É necessário lavar as mãos conforme as especificações do seu edifício.



5

Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com Toaletes

Processo continuação

2  Coloque o EPI (Equipamento de Proteção Individual).

• Utilize o EPI que for recomendado no rótulo e na Ficha de 
Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

3  Montar o equipamento.

• Verifique os suprimentos de seu carrinho e reabasteça-o,  
se necessário.

• Não se esqueça dos avisos de chão molhado.

4   Enxágüe cuidadosamente todos os equipamentos.

5   Misture ou aplique as soluções para limpeza.

• Use proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção 
individual conforme exigido pela ficha técnica de químicos/rótulo 
e as especificações das suas instalações. Proteja os seus 
olhos de salpicos.

• Sempre use água fria ou em temperatura ambiente ao misturar 
os produtos químicos.

• Siga sempre as instruções dos rótulos ao dispensar ou misturar 
produtos químicos.

• Lembre-se - É muito importante medir com exatidão as soluções 
químicas, para obter limpeza e desinfecção eficientes.

• Esvazie, limpe e abasteça os frascos de borrifamento e baldes.
• Certifique-se de que seus frascos de borrifamento estão rotulados 

corretamente.
• Sempre troque as soluções de limpeza do balde de esfregão 

quando estiverem visivelmente sujas ou de acordo com os 
procedimentos do seu empreendimento. 
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Processo continuação

6  Bata à porta, anuncie a sua presença e escore a porta para que fique aberta.

• Bata à porta do toalete e anuncie: “Limpeza!”.
• Se não houver ninguém dentro, você pode iniciar a limpeza.
• Se o toalete estiver ocupado, aguarde do lado de fora até que saia  

o último usuário.
• Position the cart to prevent new entries without blocking those exiting.

7   Enquanto estiver limpando, escore a porta para que fique aberta.

• Coloque um aviso de Chão Molhado para que os usuários saibam que o toalete 
está sendo limpo.
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Limpeza diária nos toaletes

1  Varra o chão.

• Colete os resíduos sólidos.
• Utilize um raspador de piso ou espátula para remover sujeiras 

grudadas no piso.
• Comece no canto mais afastado e trabalhe em direção à porta.
• Varra as áreas de piso seco.
• Recolha a terra com uma pá de lixo e uma escova até a soleira  

da porta.

2  Aplique produto de limpeza de casa de banho DENTRO das 
 sanitas e urinois.

• Primeiro dê a descarga.
• Em seguida diminua o nível da água pressionando com o esfregão 

no interior da bacia.
• O produto precisa cobrir todo o interior.
• Aguarde um pouco para que o limpador/desinfetante de vasos 

sanitários atue. Consulte as orientações do rótulo para saber o 
tempo de contato recomendado.

• No caso de acúmulo de ferrugem, de calcário ou de depósitos 
resistentes, talvez seja necessário um limpador mais forte, como um 
limpador ácido para vasos sanitários. (Use tais limpadores caso a 
caso ou ao fazer limpezas restauradoras.)

3  Aplique desinfetante no EXTERIOR das sanitas e urinois.

 Borrife a parte externa das louças sanitárias e mictórios (incluindo  
 os cromados, a parte próxima à parede e o piso em volta das louças  
 sanitáriase mictórios) com um limpador desinfetante.

• Deixe o desinfetante nessas superfícies para que atue com tempo.
• Consulte as orientações do rótulo para saber o tempo de contato.

4  Aplique o produto nas pias e balcões.

• Aguarde o tempo de atuação do produto.

5  Limpe com frequência superfícies que são tocadas.

• Aplique produtos de limpeza no pano ou use toalhitas desinfetantes 
previamente humedecidas e limpe os interruptores de luz, placas de 
empurrar, placas de estimulação e puxadores.



8

Commit 2 CleanTM/MC 

Cuidados com Toaletes

Limpeza diária nos toaletes continuação

6  Abasteça os dispensadores.

• Verifique e reabasteça os dispensadores em uma ordem fixa,  
para não pular nenhum:
 - Sabonete para mãos. Produtos desodorizadores (gotejadores de mictórios, 

telas, telas com pedra neutralizadora de odores, purificadores de ar, 
desodorizadores de ralos).

 - Papel higiênico.
 - Papel toalha.
 - Produtos sanitários.

7  Esvazie as lixeiras.

• Use luvas de segurança.
• Remova os sacos usados puxando diretamente para cima. Para sua 

segurança, nunca aperte o lixo. Pode haver objetos afiados no saco 
de lixo que podem causar cortes se você os apertar.

• Amarre o saco pela boca e retire-o da lixeira.
• Segure o saco com lixo sempre afastado do seu corpo.
• Coloque o saco com lixo em um recipiente de descarte aprovado
• Borrife o interior e o exterior da lixeira com limpador desinfetante e seque, 

seguindo as orientações do rótulo.
• Não use esse pano para nenhuma outra limpeza.
• Coloque um novo saco de lixo na lixeira e recoloque-a no local adequado.

8  Limpe os espelhos.

• Borrife limpa-vidros em um pano. Depois passe no espelho de cima para baixo.
• Esfregue para remover nódoas grudadas.
• Seque para evitar a formação de manchas.

9  Limpe e seque os dispensadores.

• Borrife limpa-vidros ou limpador desinfetante em um pano limpo.
• Limpe a parte externa dos dispensadores com o limpador.
• Informe ao seu supervisor quaisquer dispensadores quebrados.
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Limpeza diária nos toaletes continuação

10  Seque as pias e balcões.

• Seque as pias e balcões com um pano limpo.
• Sempre seque todos os metais cromados e peças de encanamento para evitar a 

formação de manchas.
• Use um creme abrasivo para remoção de depósitos resistentes. Tenha o cuidado de 

não arranhar a pia. Não use creme abrasivo de limpeza nos balcões.
• Aguarde a secagem ao ar.

11  Limpe os INTERIORES de louças sanitárias e mictórios.

• Depois que o produto agir durante o tempo apropriado, esfregue o interior das 
louças sanitárias e mictórios com o esfregão para louças e dê a descarga.

• Depois enxágüe o esfregão para louças na água corrente limpa da louça sanitária.
• Tenha o cuidado de colocar a escova para louças de volta no carrinho sem 

contaminar outros suprimentos.

12  Seque os EXTERIORES de louças sanitárias e mictórios.

• Nunca utilize o esfregão para louças para fazer isto, pois pode causar 
contaminação cruzada.

• Seque todas as peças do encanamento com um pano seco, para evitar a  
formação de manchas.

• Seque o assento e a tampa da louça sanitária.

13  Remova as manchas das paredes.

• Limpe as divisórias e paredes dos cubículos borrifando o limpador em um  
pano e passando neles.

• Depois passe um pano úmido nessas superfícies. 
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14  Limpe as duchas e banheiras.

• Use limpador multiuso para toaletes para remoção da espuma seca de sabão.
• Pode ser utilizado um pulverizador portátil ou lavadora de alta pressão para 

aplicar o produto de limpeza de duchas em uma área maior do espaço de banho.
Observação: Duchas de uso intenso: Talvez seja necessário usar uma escova 
para remover depósitos mais resistentes.

15  Esfregue os pisos.

• Primeiro coloque o aviso de Chão Molhado na passagem da porta.
• Depois passe o esfregão no piso, usando um desinfetante, limpador de uso 

geral ou limpador desodorizador ou digestor.
• Mergulhe o esfregão na solução limpadora e esprema-o bem para  

evitar gotejamentos.
• Aplique a solução no chão em passadas fazendo um “8”. Comece no canto 

mais afastado e trabalhe em direção à porta.
• Cada passada deve sobrepor um pouco a passada anterior.
• Evite respingos nas paredes, rodapés ou nos móveis.
• Vire o esfregão a cada cinco ou seis passadas (ou menos),  

conforme precisar.
• Passe o esfregão em áreas de 10 metros quadrados de cada vez e retorne ao 

balde para pegar solução limpa.
• Retire sinais de “Chão Molhado” somente depois do chão estar seco.

Limpeza diária nos toaletes continuação

Lembre-se do seguinte: se o piso estiver excessivamente sujo, aumente o TEMPO de 
permanência da solução de limpeza no piso ou use uma ferramenta para pisos para AGITAR  
e auxiliar na remoção da sujeira. Siga as instruções no rótulo para saber a CONCENTRAÇÃO e 
a TEMPERATURA.
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16  Desodorizadores.

• Use um produto de drenagem enzimática ativa, tal como 
Diversey Stench & Stain Digester, nos sifões do chão para manter 
a drenagem a correr bem e eliminar cheiros a esgoto que se 
possam sentir na casa de banho.

• Primeira aplicação: Coloque cerca de 100 ml Diversey Stench 
& Stain Digester no ralo de piso para cada 0,5 metro cúbico de 
capacidade. Depois coloque um copo de água quente para cada 
meio litro de limpador utilizado.

• Para manutenção: Adicione meio litro Diversey Stench & Stain 
Digester nas caixas de gordura uma vez por semana.

• Esfrega as áreas afetadas com Diversey Stench & Stain Digester 
para remover manchas e odores remanescentes (exemplo: 
manchas de urina etc.). Siga as instruções do rótulo para saber as 
taxas de diluição adequadas.

Limpeza diária nos toaletes continuação

Observação: Não borrife o Diversey Stench & Stain Digester no ar como se fosse  
um purificador de ar.

Remova os resíduos sólidos. Não use água quente, água sanitária, desinfetantes ou 
desentupidores químicos de ralos, pois estes reduzem o desempenho do produto.
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1  Recolha todos os suprimentos.

2  Faça uma verificação visual da qualidade.

• Olhe em todo o toalete para ter certeza de que nenhuma tarefa deixou de  
ser feita e avaliar se o toalete está com aspecto e odor de limpo.

• Preste particular atenção às sanitas e urinois, assegurando que não há poças ou 
pontos molhados.

3  Preencha o Relatório de Inspeção de Controle de Qualidade (QA) do Toalete.

• Identifique quaisquer reparos ou trocas necessários.
• Identifique quaisquer rabiscos que precisam de pintura ou reparo.

4  Retire os avisos de Chão Molhado DEPOIS que o piso estiver seco.

• Remova seu carrinho e feche a porta do toalete.

5  Limpe e verifique o equipamento.

• Limpe e verifique o equipamento.

Depois da limpeza

Restroom Q. A. Inspection Report

Service Worker _________________________________________   Restroom _________________________________

 
 All dispensers restocked, cleaned, and working

 All trash receptacles emptied, cleaned, and new liners inserted

 Mirrors cleaned

 All sinks and counters cleaned and disinfected

 All toliets and urinal cleaned, disinfected – inside and out

 All partitions, walls, door kick plates, and light switches  
 cleaned and disinfected

 All fl oors cleaned and idsinfected

 Floor drains treated as needed

 All showers, tubs, and faucets cleaned

Document any repairs or replacment required and submit a copy to your supervisor.

____ Toliets ____ Faucets ____ Soap Dispenser ____ Mirrors ____ Hand Towel Dispenser

____ Urinals ____ Valves ____ Door Locks (stalls) ____ Floor Drain ____ Toliet Paper Dispenser

Comments:

Supervisor Signature ________________________________________________   Date ________________________ 

  

Satisfactory   Unsatisfactory
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6  Verifique a despensa de suprimentos.

• É necessário limpar e organizar as prateleiras dos armários de suprimentos.
• Envie para a lavanderia ou lave e pendure para secar os esfregões.  

Siga as orientações da lavanderia de seu empreendimento.
• Limpe os baldes e espremedores.
• Reabasteça os frascos de borrifamento.
• Limpe os vasilhames de lixo.

7  Abasteça o carrinho.

8  Retire o EPI (Equipamento de Proteção Individual) e lave as mãos.

Depois da limpeza continuação
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1  Remova a poeira de lugares elevados.

• Verifique diariamente as saídas de ar, os topos de divisórias, os peitoris  
e as pingadeiras.

• Remova a poeira de lugares elevados e limpe-os, conforme necessário.

2   Use limpador à base de ácido para vasos sanitários nos interiores de  
louças sanitárias e mictórios, se necessário, para remover depósitos ou manchas 
resistentes.

3   Remova a espuma ressecada das duchas com limpador de espuma para duchas. 
Se necessário, esfregue-as e enxágüe cuidadosamente.

• Aplique o produto químico de baixo para cima.
• Enxágüe de cima para baixo para eliminar as manchas listradas.

4  Limpe os rejuntes manchados.

• Os azulejos e rejuntes podem precisar de atenção extra quando ficam 
manchados ou encardidos. Aplique o restaurador de azulejos e rejuntes e 
aguarde enquanto ele atua, de acordo com as instruções do rótulo.

• Nos casos em que é impossível remover encardidos, talvez seja necessário 
reaplicar o rejunte.

• Inicie limpando o azulejo e o rejunte com restaurador de rejuntes.
• Agite com uma escova e deixe descansar por mais 15 minutos.
• Agite outra vez e enxágüe com água limpa usando uma esponja ou o 

esfregão.
• Aguarde a secagem.

Limpeza periódica

Observação: É possível usar restaurador de azulejos e rejuntes em todas as superfícies 
revestidas, como pisos, paredes e balcões.
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Faça inspeções freqüentes para garantir que os toaletes estão 
corretamente limpos e conservados. Essa inspeção pode ser feita pela 
pessoa responsável pela limpeza do toalete ou por supervisores. Em 
geral, os funcionários são muito mais detalhistas quanto ao seu próprio 
trabalho do que os supervisores. Portanto, em um mundo perfeito, os 
toaletes devem ser inspecionados por seus próprios responsáveis. Às vezes, 
os funcionários e o supervisor divergem quanto aos resultados de suas 
inspeções em um empreendimento, e isso pode facilmente gerar discussões 
entre o funcionário e o supervisor.

O Relatório de Inspeção de Q.A. de casa de banho encontrado na 
página seguinte pode ser usado para inspecionar casas de banho para 
arantir que cumprem com os altos padrões exigidos. Alguns de vocês 
podem já estar a usar um telefone portátil ou tablet para desenvolver 
auditorias de qualidade. O outro uso desta lista de verificação é para o 
novo trabalhador que o pode usar para autoavaliar o seu trabalho. A 
análise de necessidades de cuidado de casa de banho é usada depois da 
realização da limpeza e é usada como uma ferramenta de auditoria ao 
longo do dia para garantir a qualidade.

Ferramentas para inspeção de toaletes
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Relatório de Inspeção de Controle de Qualidade (QA) do Toalete

Funcionário em serviço Insatisfatório

Todos os dispensadores reabastecidos, limpos e funcionando

Todos os vasilhames de lixo esvaziados, limpos e com sacos de 
lixo novos

Espelhos limpos

Todas as torneiras e balcões limpos e desinfectados

Todas as louças sanitárias e mictórios limpos e desinfectados
(dentro e fora)

Todas as divisórias, paredes, chapas protetoras da base das 
portas e interruptores de luz limpos e desinfectados

Todos os pisos limpos e desinfectados

Ralos de piso tratados, conforme necessário

Todas as duchas, banheiras e torneiras limpas

Funcionário em serviço

Comentários:

Assinatura do Supervisor

Toalete

Data

— Louças sanitárias — Torneiras — Espelhos — Mictórios —  Dispensador de toal  
has para mãos

— Válvulas —  Trancas de  
portas (cubículos)

— Ralo de piso —  Dispensador de  
papel higiênico

—  Dispensador  
de sabonete
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1  Já utilizei esse toalete. Se a resposta for NÃO, vá para a pergunta 6

2  Percebi melhorias na limpeza desse toalete.

3   Se você concorda, marque as áreas que parecem estar mais limpas.

4  O toalete parece mais asseado e mais organizado.

5  Percebi menos odores desagradáveis do que antes.

6  Comparado com toaletes em instalações similares, este toalete é mais limpo.

7  Eu considero que um toalete limpo é uma forte indicação de um edifício limpo.

8  Anote seus comentários:  _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Análise de necessidades de cuidados com toaletes

  Masculino   Usuário

  Feminino   Funcionário/Inquilino

  Masculino   Usuário

  Feminino   Funcionário/Inquilino

Sim  Não

Concordo totalmente Concordo Sem diferença Discordo Discordo totalmente

Concordo totalmente Concordo Sem diferença Discordo Discordo totalmente

Concordo totalmente Concordo Sem diferença Discordo Discordo totalmente

Concordo totalmente Concordo Sem diferença Discordo Discordo totalmente

Concordo totalmente Concordo Sem diferença Discordo Discordo totalmente

Recentemente fizemos algumas mudanças em nossos cuidados com os toaletes.  
Informe se o resultado foi bom.

  Louças sanitárias   Mictórios   Pias

  Pisos   Paredes   Balcões

  Não tenho certeza
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Diversey tem sido, e sempre será, um pioneiro e 
facilitador para vida. Fornecemos constantemente 
tecnologias revolucionárias de limpeza e de 
higiene que oferecem confiança total aos nossos 
clientes em todos os nossos sectores globais. 
Liderado pelo Dr. Ilham Kadri, Presidente & CEO e 
com sede em Charlotte, Carolina do Norte, EUA, 
a Diversey emprega aproximadamente 9.000 
pessoas globalmente, gerando vendas liquidas de 
aproximadamente $2,6 mil milhões em 2016.

Para mais informações, visite 
www.diversey.com ou siga-nos nas redes sociais.


