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1. Medidas Gerais 

 Sensibilização para as regras de etiqueta respiratória e da lavagem correta das mãos; 

 Elaboração de um Plano de Contingência para a instituição; 

 Afixação da informação útil em local visível e acessível aos funcionários; 

 Conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e 

desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto; 

 Disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados; 

 Aumento da frequência de limpeza, não bastando cumprir os horários habituais de 

limpeza estipulados anteriormente; 

 Existência de um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas 

responsáveis (Ana Lúcia Gomes, Ana Maria Carvalho, Fernanda Castro, Ana Maria 

Pinheiro e José Lopes) e a frequência com que é realizada; 

 Preocupação de todos em manter a limpeza de rotina das superfícies, sobretudo as de 

maior risco. 

 

2. Procedimentos 

2.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados, 

quer da área que irá operar: 

- Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa): 

- Máscara; 

- Protetor ocular; 

- Luvas resistentes aos desinfetantes (descartáveis); 

- Farda limpa e um calçado próprio só para limpezas. 

 

Sequência de colocação do EPI: 

1. Amarrar o cabelo. Remover anéis ou joias; 

2. Higienizar as mãos antes de colocar o EPI; 

3. Colocar a bata impermeável ou avental; 

4. Colocar a máscara; 

5. Colocar a proteção ocular; 

6. Colocar as luvas. 

 

Sequência de remoção do EPI (ordem que minimize a potencial contaminação cruzada): 

1. Retirar luvas - a parte externa das luvas está contaminada; 

2. Higienizar as mãos com água e sabão ou solução de base alcoólica; 
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3. Retirar bata ou avental - a parte da frente da bata / avental está contaminada; 

4. Retirar protetor ocular - a parte exterior dos óculos ou viseira está contaminada; 

5. Higienizar novamente as mãos; 

6. Retirar máscara - não tocar na frente porque está contaminada; 

7. Higienizar as mãos com água e sabão ou solução de base alcoólica. 

 

2.2. Entrada na área suja 

 O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI e com o 

material de limpeza, levando consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos; 

 Ao entrar na "área suja", deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível. 

 

2.3. Operação dentro da "área suja" 

 Começar por limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada 

para a porta de entrada/saída; 

 Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores, 

maçanetas das portas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados de computador, 

telefones e outros) e áreas mais frequentadas; 

 À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos 

apropriados (devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior 

do saco.  

2.4. Saída da área suja 

 No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar 

janelas, se necessário; 

 Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair; 

 Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 

 Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 

 Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 

 Colocar os EPI reutilizáveis em embalagem própria hermeticamente fechada, para os 

transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material, e os EPI descartáveis nos 

sacos dos resíduos. 

2.5. Resíduos 

 Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor dos resíduos indiferenciados. 

Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha 

seletiva, nem depositados no ecoponto. 
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 Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos ou zonas onde possam ser 

mexidos. 

 

3. Frequência da Limpeza 

 A desinfeção de espaços e superfícies deve ser efetuada diariamente (duas vezes 

durante o período da manhã e duas vezes durante o período da tarde) e sempre que se 

mostrar necessário. 

 As frequências de referência são: 

- Casas de banho - pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

- Zonas e objetos de uso comum - corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, 

zonas de contacto frequente - pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

- Refeitórios - logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, 

especialmente as mesas e zonas de self-service; 

 

4. Produtos e técnicas de desinfeção dos espaços 

4.1. Agentes de desinfeção 

 Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%; 

 Produto que contém na sua composição, detergente e desinfetante em simultâneo (2 em 

1), compatíveis, para a limpeza de superfícies de toque frequente; 

 Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico; 

 Na desinfeção de áreas de isolamento e/ou em grandes espaços onde se supõe que 

possam ter ocorrido casos de COVID-19 ou eventual disseminação, pode recorrer-se ao 

método de desinfeção por vapor de peróxido de hidrogénio, através da aquisição de uma 

máquina e produto próprio. Esta desinfeção é feita depois da limpeza prévia e só pode 

ser realizada com a área vazia (sem ninguém presente), cumprindo as instruções do 

fabricante/fornecedor para a utilização deste desinfetante em segurança. 

 É necessário ter no estabelecimento as fichas de dados de segurança dos produtos 

(vulgarmente designadas por fichas técnicas); 

 Devem ser cumpridas as indicações do fabricante e instruções nos rótulos dos produtos 

e nas fichas de segurança; 

 Os produtos químicos devem ser armazenados fora das áreas onde são manuseados os 

alimentos, em local fechado e devidamente identificado e fora do alcance de crianças. 

4.2. Métodos de aplicação 

 A limpeza deve ser húmida - não usar aspiradores a seco - com: 
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- Balde e esfregona para o chão - deve-se garantir uma limpeza e desinfeção destes 

equipamentos no final de cada utilização. O balde e esfregona devem ser diferentes 

para as distintas áreas (ex: não utilizar o mesmo equipamento nos sanitários e nos 

espaços de refeição);  

- Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis de microfibras, diferenciados 

para cada área e desinfetados em máquina de lavar; 

- Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem ao ar, para 

que o desinfetante possa atuar eficazmente.  

 

4.3. Ordem de limpeza dos espaços fechados 

 A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, 

e das mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá 

ser o último a ser limpo. 

 Ter especial cuidado na limpeza dos objetos mais tocados (ex: interruptores, maçanetas 

das portas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados de computador, telefones e 

outros) e áreas mais frequentadas. 

4.4. Procedimentos gerais 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar 

uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies; 

 Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre 

que possível; 

 Enxaguar as superfícies só com água; 

 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

4.5. Procedimentos específicos 

 Superfície e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de 

portas, interruptores de luz, telefones, torneiras, manípulos de autoclismo, corrimãos, 

materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e ratos, equipamentos eletrónicos 

ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente. 

 Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da 

desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em 

água fria no momento da utilização. 

 Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que 

contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1), porque é de mais fácil e 

rápida aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não 
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devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios 

e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 

 

A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência: 

 

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois lavatório) e 

superfícies à volta destes; 

 

2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

 2.1. Parte interior: 

 - Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, 

 pelo menos, 5 minutos; 

 - Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

 - Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este fique 

limpo; 

 - Voltar a puxar a água. 

 

 2.2. Parte exterior: 

 - Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a 

tampa; 

 - Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita 

(parte superior e os lados); 

 - Passar o pano só com água; 

 - Deixar secar ao ar; 

 - Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. 

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido com desinfetante em 

todas as torneiras. 

 

3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

 

 Refeitórios: 

Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e 

desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

Os profissionais da área de preparação e confeção de alimentos devem: 

- Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos 

alimentos; 

- Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de 

alimentos crus ou antes e após a utilização da casa de banho; 
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- Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antissética de 

base alcoólica (SABA); 

- Cumprir a etiqueta respiratória; 

- Não borrifar com desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em confeção ou 

em exposição. 

 

4.6. Limpeza e desinfeção de superfícies da área de isolamento onde esteve 

uma pessoa suspeita ou confirmada de COVID-19 

 Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de 
suspeito ou doente confirmado, deve seguir as seguintes indicações:  

 Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar 
doente sair da área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos 
de limpeza em segurança;  

 Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% 
ou mais de cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída 
deve ser a 0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água; 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;  

 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;  

 Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as 
instruções do fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental;  

 De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;  

 Deixar secar ao ar.  

 

4.7. Limpeza e desinfeção superfícies que contenham sangue ou outros 

produtos orgânicos 

 Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros 
produtos orgânicos (vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações:  

 Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o 
mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos;  
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 Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes 
iguais de água;  

 Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes 
para que as pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em 
limpeza de manutenção;  

 Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar 
secar ao ar.  

 

 

 

 

Sequeira, 28 de agosto de 2020 

O diretor pedagógico 

Amadeu Alves 

 

 

 

 


