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As recomendações abaixo dos padrões exigidos são principalmente 

dirigidas a lares de idosos e instituições socio-sanitárias 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS 

Declaração de isenção de responsabilidade  

 

A informação apresentada nesta página ou nos documentos baseia-se nos conhecimentos atuais e em 

informação que se limita à experiência dos Médicos Sem Fronteiras, pelo que está condicionada à situação atual 

nova, urgente e excecional decorrente da epidemia de Covid-19.  

 

Estas informações são soluções imperfeitas, provisórias e excecionais, tendo em conta a falta de soluções 

estandardizadas e homologadas e que cumpram os padrões exigidos, pelo que devem ser usadas apenas na 

ausência de informações, protocolos, procedimentos ou materiais homologados previstos pelas normas da 

Organização Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde.  

 

Estas informações são publicadas para intensificar, ampliar e acelerar a resposta dos responsáveis e profissionais 

de saúde e pessoas da sociedade civil que estão envolvidos na resposta à epidemia.  

 

Estas informações não substituem a assistência médica profissional, nem as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde. 

 

Os Médicos Sem Fronteiras não se podem responsabilizar pela correta implementação nem pelos resultados das 

soluções propostas nestes documentos. 

 

Médicos Sem Fronteiras 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


Higiene das mãos 

Princípios gerais 

A higiene das mãos é a principal medida de 
prevenção e controlo da infeção.  

Opção A) Desinfeção das mãos com solução 
hidroalcoólica. É a opção ideal para os profissionais de 
saúde. 

Opção B) Lavagem das mãos com água e sabão: se 
as mãos estiverem visivelmente sujas ou se não 
houver solução hidroalcoólica. Para doentes e 
familiares esta é a opção preferencial. 

Deverá ser realizada em todos os momentos seguintes 
(incluindo todos os residentes/doentes): 

1. Antes do contacto com cada residente/doente. 

2. Antes de realizar uma técnica assética. 

3. Depois do contacto com fluidos biológicos. 

4. Depois do contacto com o doente. 

5. Depois do contacto com a zona em volta do doente. 

 

Material complementar: 
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/ 
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Higiene das mãos  

Pontos adicionais para higiene das mãos 

O método ideal é a higienização das mãos com 

uma solução hidroalcoólica. 

 
Apenas se as mãos estiverem visivelmente sujas ou na 

ausência de solução hidroalcoólica, deveremos usar 

água e sabão. 

 
Pontos adicionais de higienização:  

 
- Instalar um balde/recipiente com torneira sobre uma 

bancada/mesa nas zonas comuns e nos corredores  

- Colocar um balde no chão para recolher a água 

- Ao lado do ponto de água, colocar sabão, toalhetes 

de papel para secar as mãos e um balde do lixo com 

tampa e pedal.  

- A proposta é converter a lavagem das mãos numa 

atividade regular para os residentes com capacidade 

motora. 

Material complementar 

https://tienda.lavamanos.info/es/autonomos-clinic/29-
lavamanos-portatil-autonomo-mini-clinic.html 
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Higiene e desinfeção 

Princípios básicos a seguir (I) 

O objectivo destas medidas é de diminuir o risco de 

contaminação cruzada (da zona contaminada para a 

zona limpa), protegendo tanto os doentes como 

todos os trabalhadores do centro. 

 

Recomenda-se: 

 
- Ter material de limpeza exclusivo (baldes, panos, 

esfregonas, produtos de limpeza…) para as zonas 

em volta do doente (zonas contaminadas). Não 

utilizar este material para a limpeza das zonas 

limpas (zona em volta de utentes sem Covid-19). 

  

- Se possível, organize com a equipa de limpeza de 

forma a dividi-lo entre zonas limpas e zonas 

contaminadas. Caso isso não seja possível, 

começar sempre a limpeza pelas zonas limpas, 

antes de passar às zonas contaminadas.  

 

- O pessoal de limpeza deve utilizar o EPI indicado 

para a limpeza da zona em volta do doente. 

 
- Higienizar as mãos antes e depois de utilizar o EPI 

necessário. 
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Colocar ênfase na repetição constante da 

desinfeção de certos objetos:  

 
- Maçanetas das portas 

- Botões dos elevadores 

- Interruptores 

- Corrimãos 

- Arquivo (onde a entrada e saída de pessoal é 

registada) 

- Outros locais de contacto frequente 

Higiene e desinfeção 

Princípios básicos a seguir (II) 
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A técnica do balde duplo é a técnica recomendada 

para assegurar a limpeza e desinfeção corretas, uma 

vez que não se misturam os desinfetantes com os 

contaminantes. A superfícies desinfetadas não são 

novamente contaminadas com a água suja. 

 
Como realizar a técnica do balde duplo:  

 
- São necessários dois baldes (A e B). No balde A 

colocar água limpa e o produto de limpeza, 

enchendo até ¾. O segundo balde (B), que vai ser 

utilizado para a água suja, encher ¼ e colocar o 

escorredor. 

- Mergulhar a esfregona no balde onde está a mistura 

de água e produto de limpeza (balde A) 

- Escorrer a esfregona e limpar uma zona do chão 

com movimentos em forma de S. 

- Mergulhar a esfregona no balde B, onde só existe 

água, e escorrer. 

Material complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=4OZt1SzGXQU 
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Lavagem do chão: técnica do balde duplo 
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Este produto serve tanto para a desinfeção do EPI 

reutilizável como para a desinfecção da zona em volta 

do doente.  

 

A lixívia doméstica tem uma concentração de cloro 

entre 4-6%.  

 

A solução de cloro a 0,1% dura apenas um dia, no dia 

seguinte não se pode utilizar, é necessário preparar 

uma solução nova.  

 

Para fazer a diluição a 0,1% podemos utilizar a 

seguinte fórmula:  

Por exemplo, com lixívia doméstica (4.2%):  

 

(4.2% de lixívia/0,1%) = 42   42-1=41 

 

Para uma diluição a 0,1% precisamos de: 41 partes de água 

por cada parte de lixívia   

 

410 ml de água + 10 ml de lixívia doméstica = 420 ml de 

solução de hipoclorito de sódio a 0,1% 

  

  

  

% hipoclorito de 
sódio concentrado 

% hipoclorito de 
sódio desejada 
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Higiene e desinfeção 

Preparação de uma solução de hipoclorito de sódio a 0,1% 
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Antes de desinfetar, as superfícies têm de estar limpas 

com água e sabão. Para desinfetar o material de EPI 

reutilizável, bem como a zona em volta do doente (chão, 

camas, cadeiras, mesas, pratos, roupa, lavatórios, etc…), 

preparar a diluição a 0,1%.  

 
Usando lixívia doméstica - que tem uma concentração de 

cloro aproximada entre 4-6% - e para simplificar os 

cálculos:  

- 1 tampa de lixívia = ½ litro de água 

- 2 tampas de lixívia = 1 litro de água 

- 10 tampas de lixívia = 5 litros de água 

- 20 tampas de lixívia = 10 litros de água 

- ½ litro de lixívia = 20 litros de água 

 
Recomenda-se que se encontrem recipientes que ajudem 

a medir a quantidade de lixívia de acordo com a 

quantidade de água que é usada mais frequentemente, 

dependendo das tarefas.  

 
Desinfetar, no mínimo, três vezes por dia e repetir o 

procedimento sempre que exista contaminação. A 

solução de cloro a 0,1% dura apenas um dia, no dia 

seguinte não se pode utilizar, é necessário preparar uma 

solução nova. 
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Preparação fácil da solução de hipoclorito de sódio 
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