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APRESENTAÇÃO
Esta cartilha foi produzida por docentes e alunas do Núcleo de
Estudos sobre a Criança e o Adolescente (NECA) do curso de
Enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei,
Campus Centro Oeste. Trata-se de um material educativo,
validado por especialistas e profissionais da educação, o que
confere qualidade e confiabilidade às informações aqui
apresentadas. Esperamos que o conteúdo deste material possa
apoiar as escolas nos cuidados com os brinquedos, objetos
essenciais para o aprendizado na infância, e que no atual
momento de pandemia requerem cuidados para o uso seguro.
Reconhecemos que este material é uma forma de contribuir
com o enfrentamento da pandemia pelo novo Coronavírus.
Estamos certos que unir esforços se torna fundamental para
superação dos desafios que estamos vivendo. Desejamos a
todos uma boa leitura.
Patrícia Pinto Braga

Pós-Doutora em Enfermagem
Docente do Curso de Enfermagem da UFSJ
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PARA COMEÇAR...
Esta cartilha traz orientações para profissionais de creches e
escolas infantis sobre a importância e como fazer a limpeza e
desinfecção de brinquedos em tempos de Pandemia pelo novo
Coronavírus, agente causador da doença COVID-19.

Brinquedos são objetos muito manipulados e
compartilhados pelas crianças, podem ser
levados à boca e ficar em contato direto com
o chão ou outras superfícies sujas e
contaminadas. O novo Coronavírus pode
permanecer em superfícies e objetos, como
os brinquedos, por isso, a importância de
buscar orientações sobre sua limpeza e
desinfecção.

A limpeza e
desinfecção de
brinquedos é uma
das formas de
PREVENÇÃO!

Vamos falar brevemente sobre o Coronavírus
e a COVID-19, depois te convidamos a
aprender sobre a LIMPEZA E DESINFECÇÃO
dos brinquedos.

VAMOS LÁ?
5

SOBRE O CORONAVÍRUS
COMO ACONTECE A
CONTAMINAÇÃO?
Contato com pessoas, que podem estar ou não com
sintomas, e que estejam com a doença COVID-19.
Ao tocar superfícies ou objetos contaminados e em
seguida tocar nos olhos, boca ou nariz.

O Coronavírus poderá estar presente em:

Gotículas
de saliva

Secreções,
Espirros,
Tosses

Gotículas em
suspensão
no ar

Objetos e
Superfícies

Mãos Sujas

MÃOS SUJAS ao tocarem o rosto
(nariz, boca e olhos) contribuem
para a contaminação pelo
Coronavírus.
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QUAIS SINAIS E SINTOMAS DA
COVID 19 PODEM ESTAR
PRESENTES EM ADULTOS?
CORIZA
DOR DE GARGANTA
DOR DE CABEÇA
DOR NO CORPO
TOSSE SECA OU PRODUTIVA
PERDA DO OLFATO
FEBRE

DIFICULDADE PARA RESPIRAR

CRIANÇAS com a COVID-19, podem ou
não apresentar os sintomas anteriores.
Outros sinais e sintomas identificados
na infância tem sido: diarréia e manchas
vermelhas no corpo.
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O QUE FAZER EM CASO DE PRESENÇA
DE SINAIS E SINTOMAS DA COVID-19

Evite contato e mantenha distância
mínima de 1 metro de outras pessoas.
Procure um serviço de saúde.
Siga as orientações de isolamento,
distanciamento e prescrições recebidas.
Utilize máscara o tempo todo.
Lave as mãos sempre.
Higienize objetos e superfícies que você
tocar com água e sabão ou álcool 70%.
Não compartilhe objetos.
Mantenha os ambientes ventilados.

MAIS INFORMAÇÕES:

https://coronavirus.saude.gov.br/
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TEM DÚVIDAS SOBRE O
CORONAVÍRUS E A COVID-19?
O Ministério da Saúde disponibiliza os
seguintes canais para consultas,
orientações e informações:

WHATSAPP
(61)9938-0031

TELE-SUS
LIGUE 136

APLICATIVO
CORONAVÍRUS-SUS

MAIS INFORMAÇÕES:
https://coronavirus.saude.gov.br/
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COMO PREVENIR?
Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão.
Limpar e desinfectar diariamente as superfícies de toque frequente como
mesas, maçanetas, interruptores, brinquedos.
Manter distância mínima de 1 metro de outras pessoas.
Manter boa alimentação, beber água e práticas regulares de atividades
físicas.
Recomenda-se evitar ao máximo sair de casa. Em caso de necessidade,
seguir as seguintes orientações:
1. Usar máscara.
2. Manter distância mínima de 1 metro de outras pessoas.
3. Evitar contato com superfícies potencialmente contaminadas.
4. Se tocar em superfícies que podem estar contaminadas, lembrar de não
tocar o rosto.
5. Quando estiver fora de casa, caso você não consiga lavar as mãos com
água e sabão, o álcool 70% poderá ser usado para higienizar as mãos.
6. Ao chegar em casa retire os sapatos antes de entrar em casa, lave as
mãos, retire a máscara pela alça lateral, lave a máscara com água e sabão
e deixe secar em local arejado e em seguida lave as mãos novamente.
7. Higienize os objetos que você tocou durante o período que esteve fora de
casa, como chaves, celulares, carteira, entre outros e coloque a roupa que
usou para lavar. Produtos comprados também precisam ser higienizados
antes do uso.

A limpeza de superfícies e objetos deve ser feita com
água e sabão.
A desinfecção pode ser feita com álcool 70% OU
com solução de água sanitária (2 -2,5%), seguindo as
orientações de diluição do seu rótulo.
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IMPORTANTE!
LAVE SEMPRE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO
e quando não for possível, use álcool em gel 70%, deixando que este
evapore espontaneamente.

CRIANÇAS DE ATÉ DOIS ANOS ficam frequentemente com a mão
na boca. Lave as mãozinhas com frequência, mesmo quando não
houver sujidade visível, e evite o contato delas com superfícies e
brinquedos sujos ou que não tenham sido higienizados.

O álcool 70% pode ser usado se você não tiver acesso à água e
sabão. Saiba que em mãos visivelmente sujas o álcool 70% não terá
ação adequada.

O uso de álcool em crianças
menores de 2 anos NÃO
é recomendado.

Em crianças maiores utilizar o
álcool com a supervisão de um
adulto. Dê SEMPRE preferência
para higiene com água e sabão em
qualquer idade!

COMO LAVAR AS MÃOS?
Após aplicar o sabão nas mãos úmidas, faça os movimentos
de forma repetida para cada mão, conforme figura abaixo.
A lavagem adequada dura aproximadamente 20 segundos.
Para acessar vídeo de lavagem
das mãos direcione a câmera do
seu celular para este QRCODE.
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USO CORRETO DAS MÁSCARAS
São de uso INDIVIDUAL e adultos e crianças precisam adotar cuidados de higiene.
Lave as mãos SEMPRE antes de colocá-las e antes e após retirá-las;
O uso de máscaras por crianças precisa de ATENÇÃO e só será eficaz se for
associada com lavagem frequente das mãos e estiver ajustada corretamente ao
rosto, tampando nariz, boca e queixo.
O uso de máscaras por crianças EXIGE supervisão e orientação CONSTANTE de um
adulto.
NUNCA tocar na parte da frente da máscara;
Coloque e retire a máscara segurando pelas alças.
Assegure que esteja limpa e íntegra (sem rasgos ou furos);
Colocar sobre o rosto de forma que cubra completamente o nariz (próximo aos olhos)
até o queixo (próximo do pescoço), sem deixar espaços nas laterais;
Utilizá-la por no máximo três horas e trocá-la sempre que estiver úmida.
Ao retirá-la, colocar em saco plástico e este deverá ficar adequadamente fechado,
até o momento de lavá-la.

Atenção!
Crianças menores de 2 anos NÃO devem usar máscaras.

Mais Informações:

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April
/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22543e-NA__O_uso_mascaras_faciais_em_COVID19_por_crc_e_adl__1_.pdf
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POR QUE LIMPAR E
DESINFECTAR OS
BRINQUEDOS?
É uma forma de PREVENÇÃO ao Coronavírus, pois reduz
sua DISSEMINAÇÃO (capacidade de se espalhar),
especialmente em escolas e creches.

Importante!
Durante a pandemia dê
preferência para brinquedos
de plástico, pois são mais
fáceis de serem limpos e
desinfectados.

EVITE ACIDENTES:
Brinquedos seguros são aqueles que possuem registro no
INMETRO. Fique atento à faixa etária permitida.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DOS BRINQUEDOS
VOCÊ SABIA?
Limpeza é diferente de desinfecção:
Limpeza:

Desinfecção:

É a retirada de sujeiras e
impurezas, feita com água e sabão.
Não destrói necessariamente os
germes (bactérias e vírus, etc),
mas ao remover sujeiras reduz o
risco dos germes se espalharem.

É a destruição da maioria dos
germes com produtos
desinfetantes, por exemplo,
água sanitária (hipoclorito de
sódio) ou álcool 70%.

Fique Atento:

1. Quando realizamos limpeza e em seguida a
desinfecção, estamos reduzindo e destruindo a
maioria dos germes.
2. A desinfecção será adequada se acontecer após a
limpeza.
3. Não use desinfetante sobre um objeto sujo, pois isso
não permite o efeito desejado da desinfecção. Limpe
esse objeto com água e sabão primeiro.
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LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DOS BRINQUEDOS

- QUEM DEVERÁ FAZER?
Adultos e responsáveis pelos cuidados à criança.
- QUANDO?
No atual contexto da pandemia do Coronavírus, diariamente após o uso ou
com sujidade visível.

- COMO?
1) Escolha um ambiente arejado, ventilado;
2) Limpe e desinfete a superfície que você irá fazer a limpeza e
desinfecção;
3) LAVE AS MÃOS antes de iniciar e após concluir a manipulação dos
brinquedos;
4) Use máscara, luvas de borracha, avental impermeável e óculos de
proteção.
4) Cada tipo de brinquedo recebe um tipo de limpeza e desinfecção e
isto será apresentado nesta cartilha;
5) Armazene os brinquedos limpos, desinfectados e SECOS em um
recipiente previamente limpo e desinfectado como caixas plásticas com
tampa.

FIQUE ATENTO!
Desinfetantes devem ser armazenados longe do alcance de crianças.
Máscara, luvas, avental e óculos de proteção são de uso INDIVIDUAL,
devem ser limpos e desinfectados ao final da limpeza e desinfecção
dos brinquedos e colocados em local arejado para secar e depois
acondicionados até o próximo uso.
Luvas, óculos, avental, máscara, escovas ou buchas usadas para a
limpeza dos brinquedos NÃO devem ser usados para outras
finalidades.
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE A
ÁGUA SANITÁRIA?

NUNCA misture a água sanitária com outros desinfetantes.
NUNCA misture diferentes tipos de desinfetantes.
A diluição da água sanitária (solução) deverá ser feita usando ÁGUA.
Antes de usar a água sanitária verifique em seu RÓTULO: Validade,
Registro na Anvisa, Concentração (para brinquedos e superfícies
precisa ser de 2-2,5%).

A DILUIÇÃO DA ÁGUA SANITÁRIA PARA DESINFECÇÃO DOS
BRINQUEDOS DEVERÁ SER:

ÁGUA
SANITÁRIA
2 - 2,5%

50 ML

1 Litro de água

Solução de
Água Sanitária

Fique atento:
A solução de água sanitária deve ser acondicionada em frasco
opaco ou que não permita exposição direta dela à luz.
Use a solução de água sanitária logo após diluição.
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LIMPANDO E DESINFECTANDO
OS DIFERENTES TIPOS DE
BRINQUEDOS:

Brinquedos de Plástico/Borracha:
1. Lave as mãos.
2. Lave o brinquedo com água e sabão, usando esponja ou escova
macia e limpa.
3. Enxague e deixe escorrer o excesso de água.
4. Coloque de molho e deixe por 30 minutos em solução de água
sanitária (conforme orientação de diluição da página 16 desta
cartilha) OU utilize um borrifador, direcionando o jato e dispersão
da solução de água sanitária sobre todo brinquedo e deixe agir
por 30 minutos.
5. Lave em água corrente.
6. Deixe secar ao ar livre em superfície limpa.
7. Armazene em caixa limpa e com tampa.
Para desinfecção com álcool líquido 70%, aguarde o brinquedo secar
completamente e passe pano limpo e umedecido com este
desinfectante sobre o brinquedo e deixe o álcool evaporar
espontaneamente ao ar livre.

FIQUE ATENTO

Separe a bucha ou escova usadas na limpeza dos brinquedos para que
sejam usadas EXCLUSIVAMENTE para esta finalidade.
Certifique se você conseguiu retirar TODA a solução desinfetante de
água sanitária ao enxaguar.
Para crianças que levam o objeto à boca dar preferência para a
desinfecção com álcool líquido 70% deixando que este evapore
espontaneamente.
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Brinquedos Eletrônicos:

Para tablets, telas sensíveis ao toque, teclados, controles remotos e
brinquedos eletrônicos em geral seguir orientações dos fabricantes.
Na ausência destas seguir estas etapas:
1. Lave as mãos.
2. Desligue o brinquedo.
3. Retire capas.
4. Higienize todas as partes, eletrônico e capas, usando flanela limpa
umedecida com álcool líquido 70%.
5. Deixe o álcool evaporar espontaneamente.

FIQUE ATENTO
O álcool 70% é altamente inflamável e na forma líquida pode se espalhar
rapidamente, por isso seu manuseio requer muita atenção.
NUNCA manipule este desinfetante próximo de locais com presença de fogo.

SUGESTÃO
Informações sobre uso de telas na infância, acesse:
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/19166
d-MOrient-Saude-Crian-e-Adolesc.pdf
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Brinquedos de Madeira:

1. Lave as mãos.
2. Aplique pano úmido em toda a superfície.
3. Limpe com pano limpo e úmido contendo sabão ou detergente toda
a superfície do brinquedo.
4. Retire o sabão usando panos limpos e úmidos até identificar que
não ficou nenhum resíduo.
5. Deixe secar ao ar livre.
6. Passe pano limpo e umedecido com álcool líquido70%.
7. Deixe o álcool evaporar espontaneamente.

ATENÇÃO!
Para crianças que levam objetos à boca, brinquedos de madeira
não são recomendados, pois são porosos (com pequenos
furos) e de difícil higienização. Assim, recomenda-se não usálos em escolas no contexto de pandemia da COVID-19.
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Brinquedos de Metal:

Conferir orientações do fabricante. Na ausência destas:
1. Lave as mãos.
2. Limpe o brinquedo com pano limpo ou bucha com água e sabão.
3. Retire o sabão usando panos limpos e úmidos até identificar que
não ficou nenhum resíduo ou lave em água corrente.
4. Deixe secar em ambiente ventilado.
5. Desinfectar passando em toda a superfície pano limpo umedecido
com álcool líquido 70%.
6. Deixe o álcool evaporar espontaneamente.

FIQUE ATENTO!
Água sanitária NÃO deve ser aplicada em brinquedos
de metal. Consulte o rótulo desse produto.
Brinquedos com presença de ferrugem não devem ser
usados.
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Brinquedos de Pelúcia/Pano:

1. Lave as mãos.
2. Lave o brinquedo com água e sabão.
3. Deixe secar em local arejado e ensolarado.
Se tiver máquina de lavar roupas:
1. Coloque o brinquedo de pelúcia ou de pano em uma fronha.
2. Coloque na máquina para lavar e centrifugar.
3. Deixe secar em local arejado e ensolarado.

FIQUE ATENTO!
EVITE usar brinquedos de pelúcia ou pano, pois não
podem ser desinfectados.
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Brinquedos de Papelão:

FIQUE ATENTO!
Brinquedos de papelão não podem ser submetidos a um
adequado processo de limpeza e desinfecção, por isso devemos
EVITAR seu uso nas escolas neste momento.
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DICAS IMPORTANTES:
Estabeleça uma rotina para uso dos brinquedos, evitando que as
crianças utilizem os que estão higienizados de uma só vez. Ensine as
funções dos brinquedos às crianças, isso favorece a estimulação,
otimiza o trabalho de higienização e economiza tempo, água e
produtos de desinfecção. Monte kits com os materiais necessários
para limpeza e desinfecção dos diferentes brinquedos.
Armazene os brinquedos higienizados e os já usados em locais
separados e diferentes, assim você saberá quais são os brinquedos
que podem ser usados e quais devem ser higienizados novamente.

As informações sobre a COVID-19 em crianças são insuficientes e
isso reforça a necessidade de medidas de prevenção, dentre elas a
limpeza e desinfecção dos brinquedos.
Brinquedos com mais de um tipo de material como, por exemplo,
metal, couro, tecido e plástico devem ser evitados pois a limpeza e
desinfecção poderá ser realizada de forma inadequada e o brinquedo
poderá ser danificado. Brinquedos de parques como escorregadores
devem ser considerados superfícies de toque frequente e lavados
diariamente com água e sabão e depois desinfectados.
As orientações desta cartilha serão mais adequadas se forem adotadas
as medidas de higienização frequente das mãos e superfícies, uso de
máscaras e distanciamento entre as pessoas. Dê preferência para
atividades com a criança ao ar livre ou em locais com ventilação natural.
Mais informações:
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Covid-19Pais-DC-Infecto-DS__Rosely_Alves_Sobral_-convertido.pdf
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TESTE SEUS CONHECIMENTOS SOBRE
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE
BRINQUEDOS NO CONTEXTO DE
PANDEMIA DA COVID-19

1. Você sabe as formas de transmissão do coronavírus e de
prevenção da COVID-19 ?
2. Quais são os sinais e sintomas mais comuns da COVID-19 em
adultos e crianças?
3. Você sabe a diferença entre limpeza e desinfecção?
4. Quando e como deverá ser realizada a lavagem das mãos?
5. Quais os materiais e produtos são necessários para limpar e
desinfetar os diferentes tipos de brinquedos?
6. Qual o local e como ele deve ser preparado para realização da
limpeza e desinfecção dos brinquedos?
7. Como os diferentes tipos de brinquedos devem ser limpos e
desinfetados?
8. Aonde e como os brinquedos devem ser armazenados?
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