
MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 

ADAPTADAS 

Circuitos e outros temas  
 

As recomendações são principalmente dirigidas às residências de pessoas 

idosas e aos centros de apoio social e de saúde 
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Isenção de responsabilidade  

 

As informações fornecidas neste site ou nos documentos são baseadas no conhecimento atual e limitado à 

experiência de Médicos Sem Fronteiras, portanto, são condicionadas pela situação atual, urgente e excepcional 

causada pela epidemia de CoVid-19. 

 

Essas informações são soluções imperfeitas, provisórias e excepcionais, considerando a falta de soluções padrão 

e aprovadas; portanto, elas devem ser usadas apenas na ausência de informações, protocolos, procedimentos ou 

materiais aprovados previstos pelos padrões da Organização Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde. 

 

Essas informações são publicadas para dimensionar, ampliar e acelerar a resposta dos profissionais 

responsáveis e da saúde e da sociedade civil envolvidos na resposta à epidemia. 

 

Essas informações não substituem os cuidados médicos profissionais ou as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde. 

 

Médicos Sem Fronteiras não pode ser responsabilizada pela implementação e resultados corretos das soluções 

propostas nessas informações. 

 

Médicos Sem Fronteiras 
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Circuitos e outros temas 

Isolamento dos Residentes 

Cada centro precisa criar 3 circuitos: contaminado, limpo e 

potencialmente contaminado, que jamais se podem cruzar e 

que devem ser avaliados constantemente para comprovar a 

sua pertinência. 

  

O movimento de pacientes, funcionários, distribuição de 

cozinha e comida, lavandaria, gestão de resíduos, gestão de 

cadáveres e o vestuário deve seguir fluxos rigorosos e todas 

as pessoas devem conhecê-los. O parâmetro que nos ajudará 

a identificar os circuitos são os tipos de residentes: 

 
- Utentes saudáveis: é muito importante que não se 

misturem com os utentes com sintomas tanto os suspeitos 

e confirmados. Zona limpa.  

- Utentes suspeitos: Precisam de isolamento individual em 

zona potencialmente contaminada, devem seguir-se os 

mesmo protocolos que na área contaminada. Todo o 

material (louças, carros, lençóis, etc...) que entre nesta 

área é considerado contaminado. 

- Utentes confirmados: devem ser isolados na zona 

contaminada. Todo o material (louças, carros, lençóis, 

etc...) que entra nesta área é considerado contaminado.  

O isolamento pode ser organizado por prédios, 

andares, corredores ou quartos (neste caso, 

agrupe-os o máximo possível e identifique-os 

com símbolos não estigmatizantes (uma flor, um 

sol,...) para que todos os profissionais saibam 

que estão entrando na área de risco. 

 

Nota: nas atividades diárias do cuidador com o 

utente (alimentação, higiene, alterações 

posturais, medicamentos, etc...), para minimizar 

o risco de infecção tente sempre começar pelos 

utentes saudáveis. 
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A sala de jantar e as salas de estar são espaços comuns 

onde o risco de contaminação é alto, pelo que 

recomendamos:  

 
- Os utentes confirmados partilham espaços 

comuns exclusivos. Não devem nunca partilhar os 

espaços comuns com os utentes saudáveis ou 

suspeitos.  

- Evitar que residentes suspeitos sem sintomas estejam 

juntos, a utilização de espaços comuns pode ser feita 

por turnos 

- Garantir que haja uma distância mínima de segurança 

de 1,5 metro entre os residentes (cadeira sim, cadeira 

não; assento sim, assento não). 

- Certifique-se de que todos os residentes lavam as 

mãos antes de entrar em espaços comuns. 

- Remova as capas de cadeira, toalhas de mesa, 

cortinas, etc... e para comer, use guardanapos 

descartáveis. 

- Remova e guarde todas as decorações (vasos, 

figuras, etc.). 

- Certifique-se de que a equipa de limpeza limpa 

regularmente todas as superfícies (cadeiras, mesas, 

poltronas...) com solução de lexívia (1 tampa de lixívia 

por cada ½ litro de água) ou desinfectante. 

 

 

 

 

Circuitos e outros temas 

Espaços comuns dos moradores (sala de jantar, sala de estar) 
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Limpe e desinfete pelo menos três 
vezes ao dia e repita o procedimento 

sempre que houver potencial de 
contaminação ou se estiver 

visivelmente sujo. 
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Identificar uma zona para vestiário, para que os profissionais do 

centro possam vestir e tirar o uniforme adequadamente. 

 
- Pode continuar a utilizar-se o mesmo vestiário que habitualmente 

se usava antes da epidemia. 

 
- Tentar evitar acessos cruzados, por ex. com passagem por um 

espaço contaminado e garanta uma separação mínima de 1,5m 

entre pessoas (se não fazer turnos de utilização). 

 
- Antes de aceder ao vestiário, deve haver um ponto de higiene 

das mãos. 

 
- Destine um armário a cada profissional para colocar os seus 

pertences: relógios, aneis, mala /mochila,casaco, etc evitando 

levá-los para a zona de trabalho.  

 
- Os profissionais devem colocar o uniforme e o calçado de 

trabalho antes de entrar na zona de trabalho.  

 
- No final do horário de trabalho, os profissionais devem retirar o 

uniforme de trabalho e pô-lo no balde da roupa suja (recomenda-

se que os uniformes sejam lavados no lar). 

 

 

- Deixe sempre os sapatos de trabalho na 

instituição, numa caixa ou armário identificado 

para o efeito. Este calçado não deve nunca sair 

do lar.  

 

- Designe um funcionário para cuidar da 

limpeza e lixos deste espaço. 

Circuitos e outros temas 

Vestiário (de roupas da rua ao uniformes e vice-versa) 
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- Identificar pontos onde colocar o EPI e pontos onde retirar-
lo. Ambos devem estar nos limites da zona limpa e 
contaminada. 

 
- Em cada um destes pontos deve sempre haver solução 

alcoólica para a higiene de mãos.  

 
- Recomenda-se colocar infografías claras com os passos 

vestir e despir de EPI e lavagem de mãos. 

 
- Recomenda-se colocar um espelho de corpo inteiro nestes 

pontos de vestir e despir EPI. 

 
- Em cada ponto deverá estar sempre disponível EPI limpo 

e/ou novo. 

 
- Em cada ponto colocar baldes:  

 
1. Material descartável para o lixo: luvas, máscaras, batas de 

isolamento 
2. Material reutilizável para desinfectar 

 
- O material reutilizável deve ser transportado para o sitio de 

desinfecção de EPI onde deve haver 4 recipientes 
separados por esta ordem de sequencia:  

1. Água e Sabão para lavar o material (óculos, viseiras, luvas 
domésticas).  

2. Água Limpa para enxaguar o material. 
3. Solução de 0.1% (10ml lixivia por cada ½ litro de água) para 

desinfeção submergindo o material durante 5 minutos 
4. Água Limpa para enxaguar o material novamente 
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Circuitos e outros temas 
Pontos de colocação de EPI 
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Circuitos e outros temas 

Cozinha 

- As pessoas que trabalham na cozinha nunca 

entram e saem da sala, a menos que troquem de 

sapatos, luvas e avental de plástico em cada 

entrada/ saída. 

 
- As pessoas que trabalham na cozinha utilizam o 

uniforme de trabalho habitual 

 
- Se evitará que as mesmas pessoas que trabalham 

na cozinha distribuam os alimentos e ajudem os 

utentes a comer. Caso que sejam os mesmo 

profissionais a fazer as duas tarefas é obrigatório a 

colocação de EPI ao entrar na zona contaminada.  

 
- Os carrinhos de distribuição de alimentos entre 

os pacientes nunca entrarão no complexo da 

cozinha. 

 
- O carrinho de recolha chega apenas ao limiar da 

porta da cozinha e uma pessoa de fora passará 

os utensílios para a equipe da cozinha. 

 
- Recomenda-se sinalizar uma zona de lavagem e 

desinfeção dos utensílios longe da zona de 

preparação dos alimentos. 
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Como alternativa pode identificar em cada 

zona contaminada um sítio perto da 

cozinha onde lavar e desinfectar os 

utensílios, antes de passá-los para a zona 

limpa da cozinha 
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- A lavanderia deve ter dois espaços bem 

diferenciados, com pessoal diferenciado, a menos 

que mudem de EPI em cada movimento de um 

espaço para outro. 

 
- CONTAMINADO: recepção e lavagem de 

roupa suja. 

- LIMPO: dobrar, engomar e distribuição. 

 
- As pessoas que trabalham na parte “contaminada” 

usam o mesmo equipamento de proteção 

individual que as equipa de limpeza.  

 
- Os lençóis e roupas dos moradores serão 

recolhidos (sem sacudir) dos quartos em sacos 

plásticos, que serão fechados para o transporte 

até a lavandaria. 

 
- Quando as roupas estiverem na máquina de lavar, 

todo o ambiente em redor será desinfetado para 

que possa retirar a roupa da máquina sem risco de 

contaminção. 

 
- As roupas que saem da máquina de lavar são 

recolhidas pela equipa que trabalha na área limpa 

da lavandaria. 

 

 

Circuitos e outros temas 

Lavandaria 
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Manuseio do lixo produzido no centro: 

 
- Localize uma área para armazenar resíduos na 

área contaminada. 

 
- Os resíduos devem ser manuseados, 

armazenados, transportados e descartados em 

condições seguras. 

 
- Antes de removê-los para as lixeiras/contentores, 

coloque em saco triplo: 
- O primeiro no balde do lixo do quarto do utente  

- O segundo ao cruzar o limite da zona contaminada. 

- O terceiro utiliza-se para descartar os resíduos no 

contentor do lixo; colocando o saco nº2 mais o resto 

dos residuos no seu interior 

 
- Antes de sair do edificio para descartar os resíduos 

no contentor (dentro do terceiro saco), o 

trabalhodor deve trocar de sapatos, da bata de 

plástico, as luvas e a máscara. 

 
- Nunca sair à rua com o EPI de trabalho das áreas 

contaminadas. 

 
- Designe uma pessoa em cada turno responsável 

por esta tarefa. 
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Gestão de residuos 
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As precauções padrão de manuseamento 
do lixo devem ser seguidas durante todo o 

processo. 
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O elevador é um espaço extremamente fechado e no 

qual é fácil entrar em contato com as paredes, os 

botões e as portas. 

 
É fácil - a menos que haja um elevador dedicado 

exclusivamente à equipa do centro - que um morador 

sintomático tenha entrado naquele espaço e, portanto, 

há um alto risco de contaminação. 

 
O vírus resiste nas superfícies por horas. 

Assim, se as residências tiverem elevador, a equipe 

que trabalha deve evitar usá-lo. 

 
Para facilitar o trabalho, sugere-se que os carros de 

limpeza, alimentos, roupas, etc... continuem subindo e 

descendo dentro do elevador, enquanto a equipe usa 

as escadas e faz chamadas de elevador a partir dos 

botões externos e do andar correspondente. 

 
Limpe e desinfete portas, paredes, botões, corrimãos 

pelo menos três vezes ao dia. Repita o procedimento 

sempre que houver potencial de contaminação ou se o 

elevador estiver visivelmente sujo. 

 

 

Circuitos e outros temas 

Uso do elevador 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS 

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


Circuitos e outros temas 

Uso do telemóvel 

- NÃO se recomenda utilizar o telemóvel quando 

trabalha na zona contaminada.  

 
- Priorize o sistema de alto falantes, telefone interno 

ou radio walk&talk dos centros (acessível a partir 

da recepção e dos quartos dos residentes) 

 
- Se as recomendações anteriores não forem 

viáveis, é recomendável: 

 
- Enrole o telefone em um saco plástico que 

pode ser fechado novamente. 

- Não remova o telemóvel do bolso sem 

primeiro remover as luvas contaminadas e 

desinfetar as mãos. 

- Use o alto-falante e não aproxime o telefone 

do seu rosto. 

- Desinfete o saco após cada uso e descarte-

o no final de cada dia. 

- Desinfete o telefone antes de sair da área 

de trabalho. 
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Circuitos e outros temas 

Recursos humanos: identificação de pessoal com tarefas específicas 

Identifique e indique os membros da equipa (por sua vez 

ou em geral) responsáveis pela execução das seguintes 

tarefas: 

  

- Uma pessoa responsável pelo "Controlo de 

Infecções" em cada centro como ponto focal para 

disseminar as principais mensagens e com as duas 

principais responsabilidades: 

 

- Treinar funcionários em procedimentos/ 

protocolos de prevenção e controlo de 

infecções, 

- Supervisionar se esses procedimentos estão 

sendo corretamente implementados e 

respeitados. 

 

- Informe as famílias dos moradores afetados e 

mantenha as informações atualizadas com um 

agendamento regular. 
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Circuitos e outros temas 

Princípios sobre a manipulação de cadáveres 

- Remova qualquer dispositivo médico do o 

cadáver (máscaras, faixas, etc.). 

 
- Coloque em uma bolsa sanitária impermeável 

biodegradável antes de sair da sala. Se não 

houver disponibilidade de sacos, embrulhe com 

um lençol e algum material plástico para preservar 

minimamente a impermeabilidade. 

 
- Uma vez fechado o saco, deve-se passar um 

pano com desinfetante com solução de lexívia ou 

desinfectante 

 
- Tenha cuidado para que, durante o transporte 

interno do falecido, o material e as áreas limpas 

não se cruzem. 

- Os cadáveres devem ser manuseados, 

armazenados e transportados em condições 

segurança para que o risco de contágio seja nulo.  

 
- Remova o EPI e descarte antes de sair da sala. 

 
- Higiene assídua das mãos durante este processo. 
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O profissional que faça o tratamento do cadáver 

deve estar devidamente equipado.  

Equipamento de proteção individual (EPI) 

adequado: touca; viseira ou óculos de proteção; 

máscara FFP2; bata impermeável comprida e 

de mangas compridas; luvas de nitrilo ou luvas 

duplas de nitrilo, cobre-botas de comprimento 

total 
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Circuitos e outros temas 

Depois do trabalho (volta a casa) 

Medidas preventivas para quando você chegar em 

casa depois do trabalho: 

 
- Recomenda-se que deixe os sapatos à entrada e 

não utilizar os sapatos da rua dentro de casa. 

 
- Lave as mãos e aproveite para lavar as chaves. 

 
- Tire as roupas, coloque-as diretamente na 

máquina de lavar ou num saco plástico, e lave 

novamente as mãos. 

 
- Tome banho (cabelo incluído). 

- Limpe o telemóvel e os óculos com água e sabão 

ou álcool a 70%. 

 
- Lave regularmente as maçanetas, interruptores, 

grades, etc. com álcool com uma solução a 70% 

de álcool ou 0,1% de cloro. 

 
- Garanta uma boa ventilação da casa. 
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