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INTRODUÇÃO

No âmbito da Orientação da DGS nº. 6/2020, Infeção pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal
da COVID-19, datada de 26/02/2020 a Associação GPL – Empresa de Trabalho Temporário Douro e
Leixões elaborou o presente documento, específico para responder a um cenário de epidemia pelo
novo coronavírus. A elaboração deste Plano envolveu os Serviços de SST da empresa, os trabalhadores e
seus representantes.

2.

ENQUADRAMENTO

O empregador é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) de
acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho” (RJPSST
- Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua atual redação). É obrigação do empregador assegurar aos
seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em
conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do RJPSST).
As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da
exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 84/97, de
16 de abril.
À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública, procedendo
à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e estabelecimentos e determinando,
quando necessário, medidas corretivas, incluindo a interrupção ou suspensão de atividades ou serviços
e o encerramento dos estabelecimentos (Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro).

3.

OBJETIVOS

As empresas devem ter um Plano de Contingência específico para responder a um cenário de epidemia
pelo novo coronavírus. Assim definimos e implementamos uma estratégia de como se deve proceder
para proteger os nossos colaboradores do COVID-19, garantindo a continuidade das operações.
Assim são nossos objetivos:
-

Definir as medidas para evitar a exposição do trabalhador ao SARS-CoV-2;

-

Definir como proceder perante um trabalhador suspeito de infeção por SARS-CoV-2;

-

Definir como proceder perante trabalhadores infecionados por SARS-CoV-2.
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DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro Europeu
de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC).
CRITÉRIOS CLÍNICOS

CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS

Infeção respiratória
aguda requerendo ou
não hospitalização
Sintomas: febre ou
tosse ou dificuldade
respiratória

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14
dias antes do início de sintomas
OU
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas
OU
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de
saúde onde são tratados doentes com COVID-19

5.

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os
primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero.
A transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer através de:
- Gotículas respiratórias - produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem
ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
- Contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto
com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.
Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.
As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela empresa deverão ter em conta as vias de
transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos
contaminados).
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Aptado da OMS e Ministério da Saúde
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MEDIDAS PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES AO SARS-COV-2

As precauções básicas devem ser adotadas por todos os colaboradores qualquer que seja a sua função
na empresa.
Passamos a citá-las no quadro II.
Quadro II – Precauções Básicas
PROCEDIMENTOS A ADOTAR

①

Higienização das mãos

Lavagem e ou fricção alcoólica.

②

Medidas de etiqueta respiratória

Proteção da boca e nariz ao tossir ou
espirrar.

③

Toques na face

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca.

④

Contacto social

Restringir o contacto social ao
indispensável, evitando estender a mão e
beijar o seu interlocutor. Manter uma
distância de um 1.5 metro.

⑤

Deslocações

Evitar a partilha de viaturas e viajar para
locais de risco elevado de contaminação.

⑥

Zonas de elevada
populacional

⑦

Alimentação

densidade

Evitar zonas com grande aglomerado
populacional (Bares, cafés e espaços
comerciais, etc.)
Evitar o consumo de alimentos crus devido
ao risco de contaminação cruzada.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
As mãos são o principal veículo de transmissão da infeção.
Atualmente o conceito de higienização das mãos aplica-se quer à Lavagem quer à Fricção alcoólica das
mãos.
A higienização das mãos é considerada o procedimento mais importante na prevenção do contágio.
LAVAGEM DAS MÃOS
Define-se como um esfregar vigoroso de ambas as superfícies das mãos, incluindo os dedos e os punhos,
seguida

de

enxaguamento

com

água
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Os locais das mãos onde os cuidados com a lavagem devem ser maiores são as unhas, as zonas
interdigitais, os punhos e as palmas das mãos.
No ato de lavagem das mãos recomenda-se:
-

Retirar todos os objetos de adorno das mãos incluindo pulseiras e usar mangas arregaçadas;

-

Não usar unhas de gel, postiças ou vernizes;

-

Usar unhas curtas e mantê-las limpas.

FRICÇÃO ANTISSÉTICA DAS MÃOS
A utilização de soluções de base alcoólica é eficaz na redução do número de microrganismos na pele,
contudo só é eficaz quando as mãos não estão visivelmente sujas, já que a presença de sujidade limita a
ação dos álcoois utilizados.
A aplicação de soluções alcoólicas tem os mesmos princípios dos da lavagem das mãos, isto é, a fricção
de ambas as superfícies das mãos, incluindo dedos e punhos com solução alcoólica até a pele ficar seca.
QUANDO LAVAR/DESCONTAMINAR AS MÃOS
As indicações para a lavagem e desinfeção das mãos são as seguintes:


Lavar as mãos com água e sabão quando estão visivelmente sujas ou risco de estarem contaminadas
(após limpar nariz ao lenço de papel; após o uso de transportes públicos, após contato social).



Sempre antes e depois o consumo ou ingestão de alimentos;



Sempre depois de usar o WC.

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS


Os sabões líquidos e as soluções alcoólicas estão em embalagens de uso único.



Quando utilizados doseadores/dispensadores devem ser lavados antes de recarregar.



São apenas permitidos o uso de toalhetes de papel, nunca toalhas de pano.

TÉCNICAS
Os quadros III e IV estão descritas as técnicas de lavagem e de fricção anti-sética das mãos.
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Quadro IV – Técnica de fricção anti sética das mãos

LUVAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS
O uso de luvas de proteção descartáveis está previsto em algumas situações. É importante higienizar as
mãos antes de calçar as luvas e a sua remoção dever ser de forma a evitar a contaminação das mesmas.
No quadro V está descrita a técnica de utilização de luvas descartáveis.
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Quadro V – Técnica de utilização de luvas descartáveis.
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MÁSCARAS DE PROTEÇÃO
O uso de máscaras de proteção está previsto para todos os trabalhadores portuários. As pessoas que
têm de as usar devem cumprir as seguintes regras:


Lavar as mãos antes de colocar a máscara;



Evitar tocar na máscara enquanto está a usá-la porque poderá transferir o vírus ou outros
microrganismos das mãos sujas para a máscara;



Verificar se está a usar a máscara corretamente - esta deve ficar perfeitamente ajustada ao seu
rosto, sem falhas, para não permitir a passagem dos vírus para o exterior da mesma;



Mudar de máscara, quando esta estiver suja ou húmida, porque isso reduz a sua eficácia. Em média,
as pessoas devem mudar de máscara de 4/4 horas ou de 6/6 horas conforme a humidade produzida
para a máscara por cada indivíduo.
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Quadro VI – Regras de Higiene e Segurança a cumprir no âmbito do COVID-19.
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MEIOS PARA FAZER FACE A CASOS DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2

7.1. ÁREA DE ISOLAMENTO
As áreas de “isolamento” da empresa têm como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos
trabalhadores com o trabalhador doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis
com a definição de caso suspeito) e permitir um distanciamento social deste, relativamente aos
restantes trabalhadores.
As áreas de “isolamento” têm ventilação natural e sistema de ventilação mecânica, e possui
revestimentos lisos e laváveis.
Estas áreas estão equipadas com:
 telefone;
 cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a validação de caso
e o eventual transporte pelo INEM);
 kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
 contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
 solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e na entrada desta área);
 toalhetes de papel;
 máscara(s) cirúrgica(s);
 luvas descartáveis;
 termómetro.
Na proximidade destas áreas existem instalações sanitárias devidamente equipadas, nomeadamente
com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador com
Sintomas/Caso Suspeito.

7.2. EQUIPAMENTOS E PRODUTOS


Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em sítios estratégicos (ex.
zona de refeições, registo biométrico, área de “isolamento” da empresa), conjuntamente com
informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;



Máscaras cirúrgicas para utilização do Trabalhador com sintomas (caso suspeito);



Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos
trabalhadores que prestam assistência ao Trabalhador com sintomas (caso suspeito);



Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja
possível a higienização das mãos;



Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 micra);



Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após utilização.
Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua
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utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que
existe um Caso Confirmado na empresa. Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na
limpeza, pelo risco de recirculação de aerossóis;


Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza deve ser relativo aos
revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim como aos objetos e superfícies que são mais
manuseadas (ex. corrimãos, maçanetas de portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das
superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante.

7.3. DEFINIR RESPONSABILIDADES


Todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta, uma situação de doença enquadrada
como Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso
possível de COVID-19.



Sempre que for reportada uma situação de Trabalhador com sintomas, a chefia direta do
trabalhador informa, de imediato, a Direção – Fernando Moreira.



A pessoa responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Plano de
Contingência é o Fernando Moreira.



Na situação em que o Trabalhador com sintomas necessita de acompanhamento (ex. dificuldade de
locomoção), os o(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao doente são
trabalhadores com formação em Primeiros Socorros.

7.4. FORMAR E INFORMAR OS TRABALHADORES


Divulgar o Plano de Contingência específico a todos os trabalhadores.



Esclarecer os trabalhadores, mediante informação precisa e clara, sobre a COVID-19 de forma a, por
um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas de
prevenção que devem instituir.



In(formar) os trabalhadores quanto aos procedimentos específicos a adotar perante um caso
suspeito na empresa.

8.

PROCEDIMENTO PERANTE CASO SUSPEITO
A. NA INSTALAÇÃO DA EMPRESA (SEDE)

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique
um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, deve informar
a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de “isolamento” – Copa.
A chefia direta deve contactar, de imediato, o colaborador Fernando Moreira. Nas situações necessárias
(ex. dificuldade de locomoção do trabalhador) o Fernando Moreira (ou chefia direta) assegura que seja
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prestada, a assistência adequada ao Trabalhador até à área de “isolamento”. Sempre que possível devese assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente.
O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador com sintomas, deve(m)
colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para
além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos,
após contacto com o Trabalhador doente.
O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na sala de “isolamento”, deve contactar o SNS 24
(808 24 24 24).
Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara
deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem
ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca
e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o
trabalhador deve substituí-la por outra.
O profissional de saúde do SNS 24 deve questionar o Trabalhador doente quanto a sinais e sintomas e
ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24 deve
informar o Trabalhador:
− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica
do trabalhador;
− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da
Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:


Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos
habituais e adequados à situação clínica do trabalhador. O trabalhador deve informar o
empregador da não validação, e este último deverá informar o médico do trabalho responsável.



Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a
investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia direta do Trabalhador deve informar
o empregador da existência de um caso suspeito validado na empresa.

Na situação de caso suspeito validado:
− O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que
a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM), ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas
as amostras biológicas para testes laboratoriais;
− O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos trabalhadores
designados para prestar assistência);
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- O empregador deve colaborar com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos
próximos do doente (Caso Suspeito Validado);
− O empregador deve informar o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do
trabalhador;
− O empregador deve informar os restantes trabalhadores da existência de Caso Suspeito Validado, a
aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos
no Plano de Contingência.
O Caso Suspeito Validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da equipa do INEM
ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste trabalhador com
outro(s) trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações adicionais do Caso suspeito validado nas
instalações da empresa.

B. NA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA
Todos os colaboradores da GPL que detetem um colega com sintomas que correspondam à Definição de
Caso Suspeito devem comunicá-lo imediatamente ao chefe de operações ou ao mais alto cargo em
serviço.
A hierarquia, informada, contactará o OPIP (oficial de proteção e segurança da instalação portuária).
O OPP da Autoridade Portuária contacta as autoridades nacionais de saúde: +351 808 24 24 24 e atua
em parceria com a Yilport ou com a TCGL conforme instruções dadas por telefone.
A lista dos contactos de emergência de apoio ao PC estão no Anexo I.
As Autoridades de Saúde darão instruções da seguinte forma:
- Um e um só colega será nomeado cuidador do trabalhador doente e todos os contactos com a pessoa
doente devem ser feitos através dessa pessoa;
- Proteger o cuidador com máscara facial descartável, bem ajustada, e luvas descartáveis;
- Proteger o suspeito com máscara facial descartável, bem ajustada;
- Escoltar o suspeito até à sala de isolamento disponível na instalação portuária, com WC de uso
exclusivo, e incentivar a pessoa a estar disponível para contacto por telefone móvel em caso de
necessidade;
- Isolar o posto de trabalho onde o trabalhador portuário trabalhou até que os resultados do teste de
COVID-19 estejam confirmados ou infirmados;
- Se o caso não for validado como caso suspeito pelas autoridades nacionais de saúde, a situação fica
encerrada para COVID-19.
- Se o caso for validado como suspeito e potencial COVID-19: o trabalhador portuário doente é mantido
em isolamento até que chegue uma equipa médica especializada.
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- À chegada da equipa médica especializada, terá início a investigação epidemiológica, tentando
identificar os contactos próximos do paciente, tais como: colegas de trabalho próximos; família, pessoas
que a ajudaram durante a sua indisposição na instalação portuária, outros contactos próximos
potenciais;

9.

PROCEDIMENTO PERANTE CASO SUSPEITO VALIDADO

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa a
Autoridade de Saúde Local.
A Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados dos testes laboratoriais e:
− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos
habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do
Plano de Contingência da empresa;
− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser
levantada pela Autoridade de Saúde.
Na situação de Caso confirmado:


Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”.



Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial
atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este).



Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron)
que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado
para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.



A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS
informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde dos contatos
próximos do doente.

10. LOCALIZAÇÃO DA(S) ÁREAS DE ISOLAMENTO
Está definida as áreas de isolamento em conformidade com Planta de Localização (Anexo II) do Plano de
Contingência a nomear:


APDL
No Exterior das Infraestruturas Portuárias:
1- Gabinete de Análises da Saúde Ocupacional - Localizado no R/C.
2- Sala no Edifício das Obras Sociais.
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3- Sala contígua ao balcão de receção do Terminal de Cruzeiros de Leixões – Localizado no R/C.
No interior das Infraestruturas Portuárias:
4- Sala no Terminal de Passageiros;
5- Sala junto à Delegação da Saúde de Fronteira.


Yilport Iberia
SALA DE ISOLAMENTO 1: Terminal Norte – Entrada TCN.
SALA DE ISOLAMENTO 2: Terminal Multiusos – Entrada junto ao Escritório TCL.
SALA DE ISOLAMENTO 3: Junto ao Escritório TCL – Terminal de Contentores SUL.



TCGL

Local de isolamento - estabelecimentos da TCGL, S.A. - Terminal Porto de Leixões - Posto Norte – Doca 2
Norte.
Procedimento de atuação a seguir após solicitação de acompanhamento de trabalhador com sintomas
de doença (COVID-1) ao local de isolamento.
1. Levantar KIT de proteção no edifício sede, composto por fato TYVEC, máscara de proteção P2, luvas
descartáveis e óculos de proteção.
2. Envergar os EPI´s.
3. Certificar-se que o trabalhador com sintomas de doença tem envergada a máscara cirúrgica.
4. Levantar chave da área de isolamento em conformidade com localização definida no Plano de
Contingência.
5. Acompanha o trabalhador com sintomas até à área de isolamento correspondente evitando passar
por áreas com concentração de pessoas.
6. Manter o afastamento de segurança de 1 metro de Trabalhador com sintomas e abrir a porta da sala
de isolamento correspondente.
7. Não entrar na sala, mantendo-se fora do edifício, fazendo vigilância/assistência ao trabalhador com
sintomas.
8. O Trabalhador com sintomas na sala de isolamento deverá envergar os EPI´s existentes na sala e
proceder ao contato com o SNS 24 (808 24 24 24). As máscaras, lenços e luvas descartáveis usadas
deverão ser depositados no caixote existente na sala com identificação de resíduos biológicos.
A lista dos contactos de emergência de apoio ao PC estão no Anexo I.
Na página seguinte está o fluxograma de atuação de Trabalhador com sintoma de COVID-19, modelo
definido pela DGS (Direção Geral de Saúde - da orientação da DGS n.º 006 de 26/02/2020).
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Quadro VII – Fluxograma de situação de Trabalhador com sintomas de COVID-19 na empresa.
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11. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO E POSTO DE TRABALHO
Na situação de Caso confirmado nas instalações da GPL:


Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;



Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial
atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais e
equipamentos utilizados por este).

Quadro VI – Etapas de Higienização
MÉTODO

DEFINICÃO

PRODUTOS/PROCESSO

Limpeza

Processo de remoção de sujidade, através da ação
mecânica, que inclui a remoção de microrganismos e
matéria orgânica a fim de evitar o desenvolvimento
bacteriano.

Água e detergentes

Desinfeção

Visa a destruição da maior parte ou totalidade dos
microrganismos
indesejáveis
existentes
em
superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes
desinfetantes. Com a desinfeção, os microrganismos
são reduzidos para um nível não prejudicial à saúde.

Desinfetantes e anti séticos

Detergentes: Produtos tensioativos com capacidade de reduzir a tensão superficial, favorecendo a
dispersão e suspensão da sujidade. O sabão é o detergente mais conhecido e utilizado.
Desinfetantes: Produtos químicos utilizados para eliminar ou inibir micro-organismos indesejáveis. Estes
produtos quando utilizados em material inerte denominam-se desinfetantes. Estes produtos quando
utilizados em tecidos vivos denominam-se desinfetantes ou desinfetantes anti séticos.
Descontaminação: Destruição ou remoção da contaminação microbiana de modo a tornar o material
seguro para ser utilizado. Implica limpeza e desinfeção ou simplesmente limpeza.
Material Contaminado: Todo o material que tenha sido usado e esteja poluído com matéria orgânica,
microrganismos ou outras substâncias inorgânicas indesejáveis, como pó, resíduos químicos, material
radioativo, etc.
De seguida esquematizam-se as principais etapas de um processo de limpeza e desinfeção:
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Quadro VII – As 8 etapas da limpeza e desinfeção
ETAPAS



PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO
PREPARAÇÃO
Sempre que possível, todos os equipamentos elétricos devem ser desligados.
Proceder também à desmontagem dos equipamentos para os quais é necessário realizar a limpeza.

LIMPEZA A SECO



Devem ser retirados os resíduos maiores, que sejam passíveis de remoção manual.
A limpeza a seco aqui referida não significa varrer ou sacudir.
Utilizar luvas de “menage”.



PRÉ ENXAGUAMENTO
Em algumas situações é necessário humedecer previamente as superfícies a limpar.
O pré-enxaguamento facilita a remoção de resíduos mais aderentes à superfície.

LIMPEZA
A limpeza implica o humedecimento das superfícies e a penetração dos agentes de limpeza no
equipamento/superfície e na própria sujidade.



A reação dos agentes tensioativos dos detergentes com os constituintes da sujidade é que vai facilitar a
eliminação das sujidades e evitar que estas se voltem a depositar noutros pontos do decurso da
limpeza.
Este passo é o mais importante na eliminação dos resíduos das superfícies.
A operação de limpeza permite também eliminar grande parte dos microrganismos que possam estar
presentes por ação química e ação mecânica.



ENXAGUAMENTO
Após a limpeza deve-se proceder à remoção dos resíduos do produto de limpeza e da sujidade.
Este enxaguamento é efetuado com água.



SECAGEM
É essencial que se proceda à secagem após a lavagem para se evitar recontaminação das superfícies.
A secagem é normalmente feita “ao ar”.

DESINFEÇÃO



Dependendo das necessidades, e após a limpeza, poderá ser necessário proceder à desinfeção.
Quando tal for necessário, a limpeza prévia é essencial para retirar restos de detergente e toda a
matéria orgânica.
A desinfeção é efetuada na maioria das situações com álcool a 70%.



SECAGEM
É essencial que se proceda à secagem após a desinfeção para se evitar recontaminação das superfícies.
A secagem faz-se “ao ar”.
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DESIGNAÇÃO GENÉRICA

FUNÇÃO

DETERGENTES

Detergente neutro, biodegradável, à base de
tensioativos aniónicos

Uso geral

Agentes tensioactivos e Alantoína

Lavagem das mãos

DESINFETANTES

Quadro VIII – Detergentes e desinfetantes aconselhados.
TIPO

Álcool etílico 70º

Desinfeção de materiais, equipamentos e pequenas
superfícies

Toalhitas impregnadas com solução de limpeza e
desinfeção

Desinfeção de superfícies

Solução de Cloro ativo a 0,1%

Desinfeção de materiais e equipamentos

MÉTODOS HIGIENIZAÇÃO
Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se:
-

Fechar as portas e abrir as janelas para favorecer a ventilação do espaço;

-

Afastar todo o equipamento das paredes;

-

Recolher os resíduos espalhados.

Não devem ser usados quaisquer meios de limpeza que levantem pó, com exceção dos procedimentos
empregues nas áreas não-críticas exteriores, pois alguns microrganismos podem ser transmitidos
através de minúsculas gotículas ou partículas atmosféricas por via aérea, quando permanecem em
suspensão, ou por contacto, quando se depositam nas superfícies.
Assim, o ato de varrer pode conduzir à ressuspensão de microrganismos, razão pela qual não se deve
realizar este procedimento.
Na limpeza da área de “isolamento” e posto de trabalho devem ser respeitados os seguintes princípios:
-

Não usar vassouras, espanadores ou outro utensílio/equipamento de limpeza do pó a seco;

-

Realizar a limpeza do pó por meios húmidos, utilizando-se para o efeito um pano embebido em água
e detergente, a fim de remover não só o pó como a sujidade em geral;

-

Utilizar o detergente adequado à superfície a tratar e nunca utilizar desinfetantes para limpar;

-

Limpeza de cima para baixo;

-

Limpeza do mais limpo para o mais sujo;

-

Limpeza das zonas mais críticas para as menos críticas;

-

Limpeza do chão com duplo balde;

-

Limpeza com água quente ou morna;

-

Limpeza com água e sabão;

-

Existência de planos de limpeza de acordo com a criticidade das áreas.
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ORIENTAÇÃO DA LIMPEZA
Numa mesma área deve ter-se ainda em atenção a orientação da limpeza:
- Orientação horizontal – da zona mais afastada para a mais próxima (limpeza do fundo da sala para a
porta de saída).
- Orientação vertical – de cima para baixo, ou seja, em primeiro lugar limpar o teto e por fim o chão.
Numa limpeza global (geral) a sequência da limpeza poderá ser, por exemplo:
1. pontos de luz e teto;
2. paredes;
3. estores e janelas (face interior e exterior);
4. mobiliário e utensílios;
5. chão.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES
A limpeza com água quente e detergente é adequada para as superfícies, pois remove a maior parte dos
microrganismos. Contudo é igualmente importante, para que não haja re contaminação e multiplicação
de microrganismos, que todas as superfícies limpas fiquem bem secas.
Durante a limpeza das superfícies, devem respeitar-se as seguintes orientações:
- Realizar a limpeza a húmido com água quente e detergente adequado, reforçando este procedimento
em zonas com manchas;
- Após a limpeza, as superfícies devem ficar o mais secas possível e nunca “encharcadas”.
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ANEXOS

ANEXO I - LISTA DE CONTACTOS
CONTATO DA ORGANIZAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA
LINHA DE SAÚDE 24

808242424

COORDENADOR PLANO DE CONTINGÊNCIA

917831236

(Fernando Moreira)
MÉDICO TRABALHO

917369802

(Ângelo Martins)
TÉCNICOS SEGURANÇA TRABALHO

917629390

(Rosário Coimbra / Álvaro Azevedo)
OPIP Yilport Iberia

961 330 130

(Filipe Santos)
Superintendente Yilport Iberia

965487799

(Carlos Crista)
Chefe de Serviço Yilport Iberia

968482425

(Alfredo Moreira Teixeira)
OPIP TCGL

916899121

(Júlio Fernandes)
Superintendente TCGL

916899257

(Jorge Oliveira)
Chefe de Serviço TCGL

917581362

(José Botelho)
Coordenador TCGL

916630729

(Américo Vieira)
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ANEXO II – LOCALIZAÇÃO DAS SALAS DE ISOLAMENTO

LEGENDA:
1.

Terminal de Cruzeiros Sul

- APDL

2.

Terminal Multiusos

- Yilport Iberia

3.

Delegação de Saúde de Fronteira

- APDL

4.

Terminal de Contentores Sul

- Yilport Iberia

5.

Terminal de Carga Geral

- TCGL – Terminal de Carga Geral de Leixões

6.

Terminal Passageiros Norte

- APDL

7.

Terminal Contentores Norte

- Yilport Iberia

8.

Edifício Pilotos (Saúde Ocupacional)

- APDL

9.

Terminal Petroleiro

- Galp
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