
  
 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 
ADAPTADAS 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 
As recomendações são dirigidas principalmente 

a lares de idosos e instituições sociais que prestam cuidados de saúde 



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 da Médicos Sem Fronteiras, pelo que está condicionada à situação atual, 
urgente e excecional decorrente da epidemia de Covid-19. 

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

 
A Médicos Sem Fronteiras não se responsabiliza pela correta implementação nem pelos resultados das soluções 
propostas nestes documentos. 

 
Médicos Sem Fronteiras 



MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Equipas de saúde do paciente COVID 

 
As precauções universais devem ser respeitadas por 
todos os trabalhadores, em todos os momentos. Deve 
ser dada especial importância à higiene das mãos, 
etiqueta respiratória e limpeza/desinfeção do ambiente 
do paciente. 

 
Ao prestar cuidados a um paciente /residente suspeito 
ou confirmado de COVID-19, além das precauções 
universais, devem ser tomadas precauções adicionais, 
incluindo o uso de: 

 

- Luvas. 
- Bata impermeável de proteção, com mangas 

compridas, resistente a gotículas e de uso único. 
Em caso de reutilização recomenda-se a colocação 
de um avental de plástico descartável por cima da 
bata e que deverá ser mudando entre quartos. 

- Mascára (de tipo IIR) – resistente a gotículas ou, se 
for necessário executar procedimentos geradores 
de aerossóis (por exemplo, nebulizações), 
recomenda-se o uso de uma máscara FFP2 
durante toda a presença na divisão onde esse 
procedimento é realizado. 

- Proteção ocular ou viseira de proteção facial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deve fazer-se sempre a lavagem das mãos 
antes de colocar o EPI e após o retirar. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Pessoal de limpeza em ambiente COVID 
 
 

No caso da limpeza em áreas comuns do lar e/ou de 
quartos onde NÃO hajam residentes considerados 
casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, as 
medidas de proteção individual são as universais. 

 
Quando realizar essas tarefas nas zonas onde hajam 
casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 
recomenda-se o uso de: 

 
- Botas de borracha. 
- Luvas de limpeza (que devem ser desinfectadas 

entre uma divisão e a seguinte). 
- Bata impermeável de proteção, com mangas 

compridas, resistente a gotículas e de uso único. 
Em caso de reutilização recomenda-se a colocação 
de um avental de plástico descartável por cima da 
bata e que deverá ser mudando entre quartos. 

- Mascára (tipo II) – resistente a gotículas. 
- Proteção ocular ou viseira de proteção facial. 

 

 
 
 
 
 

Deve fazer-se sempre a lavagem das mãos 
antes de colocar o EPI e após o retirar. 



MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Como vestir? 
 

1. Retire todos os objetos pessoais (jóias, relógio, 
telemóvel, canetas etc.). 

 
2. Verifique se todos os componentes do EPI estão 

prontos a usar. 
 

3. Faça a higiene das mãos. 
 

4. Vista a bata impermeável. 
 

5. Coloque a máscara facial. 
 

6. Coloque o protetor facial ou óculos de proteção. 
 

7. Cubra a cabeça (opcional). 
 

8. Coloque as luvas por cima do punho da bata. 
 
 

Nota: 

O uso de duplo par de luvas não é especialmente 
recomendado e também implica uma utilização não 
racional de EPI. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

 
 

1. Retirar as luvas. 

Como despir? 

 

2. Retire a bata e/ou o avental inclinando-se para a 
frente, tendo o cuidado de não contaminar as 
mãos. Ao remover o avental descartável, retire-o 
do pescoço e enrole-o para baixo sem tocar na 
frente. 

 
3. Realize a lavagem das mãos. 

 
4. Remova o equipamento de proteção ocular, 

inclinando-se para a frente, puxando o atilho ou 
elástico atrás da cabeça e descarte-o com 
segurança e/ou coloque no recipiente para ser 
desinfectado. 

 

5. Remova a máscara, inclinando a cabeça para a 
frente, na parte de trás da cabeça desamarre 
primeiro o atilho inferior e em seguida, desamarre 
o atilho superior. Descarte a máscara de forma 
segura sem tocar na parte frontal, 

 
6. Realize a lavagem das mãos. 

 
 

NOTA: Remova sempre o EPI sob orientação e 
supervisão de um observador capacitado (colega). 
Certifique-se se há recipientes para resíduos 
infecciosos na área para remoção do equipamento, de 
maneira a que o EPI possa ser descartado em 
segurança. Devem existir recipientes separados para 
os componentes reutilizáveis. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Circuito de materiais reutilizáveis 
 

PROPOSTA VISUAL DE CIRCUITO 
 

O circuito que deve ser seguido para cada componente do 
equipamento de proteção individual (EPI) deve ser 
respeitado de forma a evitar o risco de contaminação 
cruzada. 
O material utilizado que seja descartável é colocado 
diretamente num recipiente para resíduos com tampa e 
etiquetado com as advertências necessárias. 

 
Se são usados EPI reutilizáveis é preciso proceder à sua 
desinfeção após cada uso, pelo que: 

 
- Retire o EPI à saída do quarto e coloque-o num 

recipiente. Realize a lavagem das mãos. 
- O recipiente deverá ser recolhido e levado para a área 

destinada à desinfeção dos materiais (cada centro pode 
definir o circuito que melhor se adapte às suas 
capacidades). 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Desinfeção de materiais reutilizáveis 
 

Passos para a desinfeção de EPI reutilizável: 
 

1. Lavar com água e sabão e enxaguar com àgua. 
 

2. Coloque o material a desinfetar num recipiente com 
a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%. Deixar de 
molho 5 minutos. 

 
3. Enxaguar com água limpa (num recipiente ou 

bacia). 
 

4. Deixar secar. 
 

5. Guardar como material limpo. 
 

MUITO IMPORTANTE: Os trabalhadores que 
procedem à desinfecção dos materiais também devem 
usar EPI completo para sua proteção. 

 
É importante ter uma quantidade suficiente de EPI 
reutilizáveis, de forma a ter sempre um stock 
disponível de EPI limpos e prontos a usar. 

 
 

Nunca deixe o EPI contaminado ou 
potencialmente contaminado pendurado 

dentro dos quartos (existe risco de contágio 
no manuseamento) 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Em caso de escassez de luvas 
 

O uso de luvas não dispensa a realização de uma 
higiene adequada das mãos. As luvas devem ser 
sempre trocadas após o contacto com cada paciente e a 
higiene das mãos deve ser feita imediatamente após a 
remoção das luvas e antes de colocar novas. 

 
O uso de solução hidroalcoólica é uma opção viável. 
Se as mãos estiverem visivelmente sujas ou na ausência 
de solução hidroalcoólica, é usada água e sabão. 

 
Alternativa às luvas para exames médicos, 
dependendo do tipo de atividade realizada e do grau de 
precisão nos gestos necessários: 

 
- Usar as luvas de forma continua e deitar fora quando 

estão rasgadas, realizando lavagem das mãos ao 
retirar as luvas. No caso de ter utentes COVID+ na 
mesma zona, poderá realizar-se a lavagem das mãos 
com as luvas colocadas, utilizando solução 
hidroalcoólica entre pacientes (como ultimo recurso). 

- Se não se leva a cabo tarefas invasivas (colheita de 
sangue, canalização de via venosa, administração de 
medicamentos injetáveis, etc.), dever-se-ia considerar 
a opção de não usar luvas e proceder a extrema 
higiene das mãos antes e depois da execução das 
tarefas necessárias. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Em caso de escassez de máscaras 
 

As máscaras são um dos equipamentos mais sensíveis, uma 
vez que as máscaras homologadas foram testadas e sabe-se 
que, além de serem impermeáveis ou resistentes a gotículas, 
possuem uma capacidade de filtragem que impede a 
passagem de uma proporção significativa de germes. 

 
Se substituir as máscaras padrão por outro tipo de máscara, 
essas garantias não estão salvaguardadas. 

 
No caso de haver falta de máscaras, as seguintes opções 
podem ser consideradas: 

 
- Uso prolongado de máscara cirúrgica (mais de 6 horas) 

reforçada com utilização de viseira. A máscara deverá ser 
deitada fora em caso de estar húmida. 

- Reutilizar as máscaras de tipo FPP2 e/ou, 
- Usar máscaras que estejam fora da data de validade 

recomendada pelo fabricante e, 
- Acima de tudo, completar a máscara com o uso de viseira, 

que reduzirá a possibilidade de receber gotículas e/ou 
microgotas no rosto. Acresce que, se não houver outra 
opção a não ser a de reutilização das máscaras, a proteção 
facial diminuirá o risco de contaminação da zona exterior 
da máscara. 



MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Em caso de escassez de protetores oculares 
 
 

Alternativas aos protetores oculares sanitários 
homologados: 

 
Outros tipos de protetores podem ser considerados, 
desde que cubram a totalidade dos olhos e ofereçam 
uma certa impenetrabilidade. 

 
Exemplos disso, podem ser os protetores oculares 
disponíveis em lojas de ferragens ou os de uso 
desportivo (para esquiar ou fazer snorkeling ou 
mergulho, por exemplo). Como são reutilizáveis, é 
indispensável desinfetá-los entre cada utilização. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Em caso de escassez de protetores faciais 
 
 
 

Alternativas às viseiras de proteção facial 
sanitárias homologadas: 

 
Outros tipos de viseiras, como as disponíveis em lojas 
de ferragens, podem cumprir um propósito semelhante. 

 
Também são consideradas soluções “feitas em casa”, 
utilizando arquivadores plásticos transparentes com 
atilhos para segurar à cabeça. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

Em caso de escassez de batas impermeáveis 
 

Alternativas às batas impermeáveis de proteção: 
 

- Uso prolongado de bata de isolamento. 
 

- Utiiizar sacos grandes de lixo (por cima da bata 
ou sem bata por baixo) nos quais se faz aberturas 
para passar os braços e a cabeça. Tal como as 
batas de proteção que também cobrem os braços, 
neste caso pode usar outros sacos para cobrir as 
extremidades (mangas de plástico) e os pulsos 
devem ser selados com fitas elásticas ou similares; 
é preferível, e desde que a pele das extremidades 
do cuidador não tenha feridas, optar por não usar 
mangas de nenhum tipo e lavar muito bem os 
braços ao concluir as tarefas necessárias. 

 

- Considere o uso de batas de tecido que podem ser 
lavadas em lavandarias e assim garantir um stock 
constante de batas. 

 
- Uso de capas para a chuva verdadeiramente 

impermeáveis que possam ser reutilizadas. 
Deverão ser desinfetadas com um pano húmido em 
solução de lixivia a 0.1% entre cada paciente. 

 
 
 

IMPORTANTE: 
 

Tais sacos não devem ser reutilizados entre um paciente 
e outro. Se não houver outra alternativa a não ser a de 
usar esta opção, é importante abrir uma parte posterior 
no saco (costas) para facilitar retirar a bata improvisada. 
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ADAPTADAS 

Higiene e desinfeção 
 

As recomendações abaixo dos padrões exigidos são principalmente 
dirigidas a lares de idosos e instituições socio-sanitárias 
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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 
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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/ 

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 

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

 

Princípios básicos a seguir (II) 
 
 
 
 

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 
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Higiene e desinfeção 

 

Lavagem do chão: técnica do balde duplo 
 
 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=4OZt1SzGXQU
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Higiene e desinfeção 

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% 

Preparação de uma solução de hipoclorito de sódio a 0,1% 

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: 

% hipoclorito de 
sódio desejada 

% hipoclorito de 
sódio concentrado 



Preparação fácil da solução de hipoclorito de sódio 

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. 



MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 
ADAPTADAS

Circuitos e outras orientações

As recomendações são principalmente dirigidas às residências de pessoas
idosas e aos centros de apoio social e de saúde

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


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 outras orientações
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.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS
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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 outras orientações
Espaços comuns dos residentes (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, anéis, 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 outras orientações
Vestiário (da roupa de rua ao uniforme e vice-versa)
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- Identificar pontos onde colocar o EPI e pontos onde 
retirá-lo. Ambos devem estar no limite 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 
de vestir e despir o 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

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS
Circuitos e outras orientações
Pontos de colocação de EPI
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Circuitos e outras orientações
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.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS

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 outras orientações
Lavandaria

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS
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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 residuos no 

contentor do lixo; colocando o saco nº2 mais o resto 
dos residuos de 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.

Circuitos e outras orientações
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 outras orientações
Uso do elevador

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS

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


Circuitos e outras orientações
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.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS
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Circuitos e outras orientações
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:

- Formar funcionários em procedimentos/ 
protocolos de prevenção e controlo de 
infecções,

- Supervisionar se esses procedimentos estão 
sendo corretamente implementados e 
respeitados.

- Informe as famílias dos residentes afetados e 
mantenha as informações atualizadas com um 
agendamento regular.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS
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- Vestir o EPI apropriado para recolher o material do quarto

- Qualquer coisa que possa ser enviada para a lavandaria 
deve ser enviada seguindo o procedimento predefinido.

- Para os restantes itens: preparar um ou mais sacos para 
roupas, documentos, fotografias, etc. Os sacos serão 
fechados ainda no quarto, desinfetados com solução clorada 
a 0,1% no limite da área contaminada e serão colocadas 
diretamente num segundo saco (previamente identificadas 
com o nome do residente) que estarão no limite da área 
limpa. Os sacos, fechados, serão entregues à família com a 
indicação de que não deverão ser abertos antes de passar 
uma semana.

- Sapatos, cintos de couro, figuras de madeira - podem ser 
desinfetados com solução de cloro a 0,1% antes de colocá-
los no saco dentro do quarto.

- Jóias, telemóveis ou relógios: devem ser limpos com uma 
solução alcoólica a 70% ou com lixívia a 0,1% e serão 
removidos com segurança da área contaminada, colocando-
os num saco identificado no limite da área limpa.

Circuitos e outras orientações
Como proceder com os objetos pessoais dos residentes falecidos ou transferidos

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS
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Circuitos e outras orientações
Princípios sobre a manipulação de cadáveres

- Remova qualquer dispositivo médico do o 
cadáver (máscaras, faixas, etc.).

- Coloque o corpo num saco mortuário 
impermeável e biodegradável antes de sair do 
quarto. 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 com um 
pano molhado em solução de lixívia 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 frequente das mãos durante este 
processo.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS

O profissional que faça o tratamento do 
cadáver deve estar devidamente equipado. 

Equipamento de proteção individual (EPI) 
adequado e definido para profissionais de 
saúde que lidem com casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19.

Moderador
Notas de la presentación
Na norma 002/2020 diz o seguinte: 1.1. Medidas específicas para os profissionais que cuidam do cadáver Durante os cuidados ao cadáver, só devem estar presentes no quarto ou área, os profissionais estritamente necessários, todos devidamente equipados; Os profissionais devem usar touca e proteção facial / óculos de proteção, respirador FFP2, bata impermeável, comprida e de mangas compridas, luvas longas de nitrilo / luvas duplas de nitrilo, cobre-botas de comprimento total; 
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Circuitos e outras orientações
Depois do trabalho (regresso a casa)

Medidas preventivas para quando chegar acasa 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.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS
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