LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES
PCov-01 Rev: 1.2
1. Histórico do documento
Data
Rev.
Descrição do motivo da alteração
20/03/2020
1.0
Versão Inicial
24/03/2020
1.1
Alteração da descrição de balde para lixo em conformidade com pCov-02.
25/03/2020
1.2
Correção do nome do coronavírus para SARS-Cov-2, inclusão das definições de
SARS-Cov-2 e COVID-19, e adição de informação no procedimento de
substituição do saco para lixo.
2. Objetivo e campo de aplicação
Este procedimento proporciona recomendações sobre a limpeza e desinfeção de superfícies em áreas
comuns como mesas, maçanetas de portas, interruptores, maçanetas, casas de banho, balneários, no
contexto da ameaça biológica pelo coronavírus SARS-CoV-2.
3. Definições
SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Severe Respiratory Acute Syndrome (Síndrome Respiratória
Aguda Grave) – Coronavírus – 2.
COVID-19 refere-se á doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.
Limpeza refere-se á remoção de micróbios, poeira, sujidade e impurezas de superfícies. A limpeza não mata
os micróbios, mas ao removê-los reduz o seu número e o risco de disseminação de infeção.
Higienização refere-se à utilização de produtos químicos para matar os micróbios sobre as superfícies. Reduz
ainda mais o risco de disseminação de infeção.
4. Documento de referência/relacionados
Corona Disease 2019 (COVID-19), Clean & Desinfect, Centers for Disease Control and Prevention, documento
online, 6/03/2020.
Orientação 010/2020 da Direção Geral de Saúde
5. Materiais e produtos















Carro de limpeza
Balde com espremedor (2)
Esfregonas (2)
Panos esponjas (2)
Água
Detergente para limpeza de superfícies
Solução de detergente em água
o Colocar num balde 5 a 10 L de água e adicionar detergente na proporção aconselhada pelo fabricante.
Lixívia tradicional à base de hipoclorito de sódio
Solução diluída de lixívia
o Preparar uma solução diluída de lixívia misturando:
 100 mL de lixívia tradicional
 5 L de água
Luvas
o As luvas devem ser de preferência descartadas após cada utilização. No caso de se utilizar luvas
reutilizáveis, as mesmas devem ser dedicadas apenas para a limpeza e higienização de superfícies
sujeitas a eventual contaminação por COVID-19 e não devem ser utilizadas para outros fins.
Máscara de proteção
Avental plástico
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Balde para lixo grande de abertura não manual munido de saco para lixo, colocado em lugar separado e
destinado a receber apenas os EPIs após utilização.

6. Fluxograma do procedimento
Ver páginas seguintes.
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Água e sabão abundantes ou
Desinfetante à base de álcool

Proceder à higienização das mãos como
recomendado no respetivo procedimento
Colocar a máscara como recomendado no
procedimento “Colocação e Remoção de
EPIs – COVID-19”
Colocar as luvas seguindo o procedimento
“Colocação e Remoção de EPIs – COVID19”
Vestir um avental de plástico
Verificar se o balde para lixo está munido
com o respetivo saco

Detergente lava tudo

Lixívia tradicional à base de
hipoclorito de sódio

O saco para lixo DEVE TER uma
ESPESSURA MÍNIMA de 50 m

Colocar num balde 5-10 L de água e
detergente como indicado pelo fabricante

Colocar noutro balde 5 litros de água e
100 mL de lixívia

Limpeza de superfícies resistentes:
1. Lavar primeiro com água e detergente
2. Lavar com a lixívia diluída
3. Deixar atuar durante 10 min.
4. Se necessário, lavar com água e deixar
secar ao ar
Limpeza de mobiliário, interruptores e
alguns equipamentos:
1. Limpar com pano seco ou ligeiramente
humedecido com detergente e água;
2. Desinfetar com toalhetes humedecidos
em desinfetante apropriado, por exemplo
à base de isopropanol.
Limpeza do chão:
1. Lavar primeiro com água e detergente
2. Lavar com a lixívia diluída
Casas de banho:
Colocar sacos lixo de pelo menos 45 m

NUNCA misturar lixivia com
outro detergente!
Lixívia deve estar dentro do
prazo de validade!
Ordem de limpeza da casa de
banho e balneário:
1. Torneiras, lavatórios e ralos
2. Mobiliário (espelhos,
cabides, maçanetas…)
3. Chuveiro
4. Sanita e bidé.
Usar as instalações SÓ DEPOIS
de bem secas.
ABRIR AS JANELAS para
ventilação do espaço.
SANGUE, SECREÇÕES E
OUTROS FLUIDOS CORPORAIS:
1. Absorver com papel
absorvente
2. Aplicar lixívia em água (0,5 L
de lixívia para 4,5 L de água)
3. Retomar procedimento
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Limpar periodicamente o carrinho de
limpeza como indicado acima para as
superfícies resistentes.
Limpar as esfregonas e baldes:
1. Lavar com lixívia em água (100 mL de
lixívia para 5 litros de água)
2. Deixar atuar durante 10 min.
3. Enxaguar com água, e
4. Deixar secar ao ar em local arejado.
Retirar as luvas e deixar secar em local
arejado
Proceder à higienização das mãos
Remover a máscara seguindo o
procedimento “Colocação e Remoção de
EPIs – COVID-19” e deitar no lixo
identificado para o efeito
Proceder novamente à higienização das
mãos
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SUBSTITUIÇÃO DO SACO PARA LIXO
Substituir o saco para lixo onde são colocadas as máscaras e luvas usadas sempre que
atinja 2/3 da sua capacidade, seguindo o seguinte procedimento:
(pressupõe-se a utilização de máscara desde a entrada ao serviço, como estipulado no PCoV-04)

Colocar luvas seguindo o procedimento
“Colocação e Remoção de EPIs – COVID19”

Fechar o saco para lixo

FECHAR com 2 nós.
NUNCA apertar o saco para
sair o ar.

Colocar o saco para lixo no contentor de
resíduos indiferenciados

CUIDADO – não encostar o
saco à roupa ou ao corpo.

Colocar um saco para lixo novo no balde

Os baldes devem ser lavados e
desinfetados regularmente
como descrito acima.

Retirar as luvas seguindo o procedimento
“Colocação e Remoção de EPIs – COVID19” e deitar no saco para lixo que acabou
de colocar
Proceder à higienização das mãos

Página 5 de 5

