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Introdução

Os ambientes hospitalares necessitam de extremos cuidados, desde a sua
construção até o seu funcionamento. Por se tratar de ambientes que fornecem
cuidados a saúde, os pisos e revestimentos precisam ser adequados para atender
todas as exigências e normas de segurança em um ambiente como este.

Em hospitais, um dos revestimentos mais presentes são os pisos vinílicos, por suas
vantagens e por ser o mais apropriado. Os pisos vinílicos se tornaram cada dia mais
comum em clínicas, consultórios, laboratórios e até mesmo salas cirúrgicas.
Hospitais necessitam de constante limpeza e um revestimento resistente pelo alto
tráfego de pessoas, neste caso, a escolha do piso vinílico é ideal para áreas de saúde.

Preparamos esse e-book para lhe informar tudo sobre limpeza e manutenção de
ambientes hospitalares. Aproveite a leitura!

Manutenção Hospitalar



Limpeza e higienização 
em ambientes hospitalares 





6

Limpeza e higienização em 

ambientes hospitalares

A limpeza e a higienização são fatores fundamentais em ambientes hospitalares
para proporcionar um ambiente mais saudável e livre de qualquer agente
causadores de doenças. Para cada tipo de ambiente requer uma técnica de limpeza
específica e muitas vezes, é necessário até a contratação de profissionais para
realizar esse tipo de trabalho.

Sempre pensando em zelar pela segurança dos pacientes e profissionais da saúde, é
fundamental seguir corretamente as regras de limpeza e desinfecção. Muitas
doenças são causadas por agentes infecciosos e microrganismos que podem
contaminar superfícies e equipamentos que são diariamente utilizados ou que
tenham contato frequente com pacientes, familiares e profissionais.

Escolher o piso correto para um ambiente hospitalar é fundamental, pois além de
estar de acordo com as necessidades específicas do ambiente e o que preconiza a
RDC 50, é importante aliarmos a facilidade que cada revestimento traz para o
ambiente.
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Fator monolítico do 
piso vinílico em 
manta homogêneo

O fator monolítico do piso vinílico em 

manta homogêneo e a sua durabilidade 

fazem com que seja um dos melhores 

revestimentos para esse ambiente. Por 

conta da sua superfície não porosa, ele é 

fácil de limpar e evita a propagação de 

fungos e bactérias. 

Possui a capacidade de proporcionar 

conforto térmico, fazendo com que o leito 

de recuperação permaneça com uma 

temperatura agradável.

Conforto Acústico

Uma outra grande vantagem do piso vinílico para 

ambientes hospitalares é o seu conforto acústico. 

Para uma ótima recuperação é necessário que os 

pacientes possam repousar em seus leitos sem 

nenhum tipo de incômodo, principalmente 

acústico.

Pós-Operatório

O piso vinílico proporcionam mais silêncio e evita 

que sons como de passos de pessoas e carrinhos 

médicos se propaguem, além de não ter a 

desvantagem de trepidar em rejuntes, o que 

causaria muito desconforto em pacientes, 

principalmente em pós-operatório.
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SISTEMA DRYBUFFING

Com relação a limpeza do piso vinílico com tecnologia 
IQ da Tarkett, é o único que possui a tecnologia de 
RESTAURAÇÃO A SECO e com SISTEMA 
DRYBUFFING, que com uma máquina na rotação 
indicada pelo fabricante e disco vermelho rubi da 3M, 
não causando nenhum dano ao piso, com economia 
de água, seladores e ceras. 

Com relação a aplicação de cera, em alguns pisos ela 
pode ser opcional ou não indicada. O processo de 
lavagem do piso é o mesmo já utilizado pelos 
hospitais, com a vantagem de eliminar o processo de 
impermeabilização com segurança.
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POR QUE PISOS VINÍLICOS SÃO MAIS 
SEGUROS PARA AMBIENTES 
HOSPITALARES?

Os hospitais fornecem atendimento 24 horas
por dia, todos os dias da semana.

Por isso, é importante escolher um
revestimento que seja resistente ao grande
número de pessoas que circulam pelo local,
além dos equipamentos que são diariamente
manuseados por quartos e corredores, como
carrinhos, macas, cadeira de rodas, entre
outros.

.
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Para unidades hospitalares, a RCervellini
oferece em seu portfólio de produtos os pisos 

da Tarkett, que atende diversas áreas dentro 
de uma unidade de saúde. 

Além de atribuir vantagens e atender todas as 
normas de segurança, os pisos da Tarkett para 

ambientes hospitalares proporcionam um 
ótimo conforto visual, pois contam com 

diferentes cores e texturas em suas linhas. Isso 
se torna ainda mais importante em unidades 

de cuidados para idosos, onde o projeto de 
interiores é fundamental para aumentar o 

conforto e a segurança de pacientes.





RCERVELLLINI – SOLUÇÕES CORPORATIVAS

Especializados no segmento saúde, proporcionamos soluções para 
instituições hospitalares, clínicas e laboratórios. Alinhada a RDC 50 da Anvisa,

oferecemos produtos específicos para o segmento hospitalar que unem a

segurança e tecnologia necessária.

obras@rcpisos.com.br | www.rcpisos.com.br/obras

http://www.rcpisos.com.br/obras
https://www.youtube.com/channel/UCYBemDLEDZS8sKspJnvvAiA
https://www.facebook.com/RCERVELLINI?fref=ts

