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1. Plano de Higienização 
1.1 Definições 

a) Contact-Center – equipa que tem como função no âmbito do Plano de 
Contingência Coronavírus (COVID-19), estabelecer contato com o Elemento da 
Equipa/Segurança para efeitos de registo de dados de aluno/colaborador que apresenta 
sintomatologia e de seguida articula com a equipa de segurança e limpeza nos diferentes 
estádios da operação, conforme organigrama.  
A ocorrência será reportada ao Responsável de Supervisão que de imediato comunicará 
à Direção da FMUL e ao Gestor Técnico da FMUL ou iMM consoante a ligação institucional 
dos envolvidos.  
A sua atuação ficará registada em Ficha Própria (Formulário COVID.001.2020), que depois 
de preenchida deverá ser encaminhada para o Responsável de Supervisão para efeitos de 
Relatório de Incidente a apresentar à Direção da FMUL (Isabel Aguiar). 
Esta equipa fará ainda o registo de contato por parte de aluno/colaborador que tenha 
tido um resultado positivo, mas já não se encontre nas instalações. Os procedimentos a 
realizar são os mesmos que se encontram estabelecidos para a comunicação de 
aluno/colaborador que apresenta sintomatologia, mas confinado ao local de 
trabalho/estudo de quem estabeleceu o contato. 
A sua atuação ficará registada em Ficha Própria (Formulário COVID.002.2020), que depois 
de preenchida deverá ser encaminhada para o Responsável de Supervisão para efeitos de 
Relatório de Incidente a apresentar à Direção da FMUL (Isabel Aguiar). 
 
b) Gestor Técnico de atuação – elemento da equipa da FMUL e iMM João Lobo 
Antunes, responsável por assegurar a implementação do Plano em termos de segurança, 
manutenção e limpeza nas instalações; 
c) Gestor de material e equipamentos – elemento da equipa da FMUL, responsável 
por assegurar a existência de suporte à higienização regular e extraordinária, assim como 
os KITS de atuação em caso de ocorrência. Articula diretamente com a Área de 
Aprovisionamento para efeitos de reposição de stocks.  
A atividade de verificação de materiais é registada em Ficha Própria (Formulário 
COVID.003.2020 e COVID.004.2020) e entregue com periodicidade semanal ao Gestor 
Técnico de atuação. 
d) Segurança Edifício Egas Moniz – elemento da equipa de segurança, com funções 
móveis, a quem compete atuar de acordo com as instruções constantes do Organigrama; 
pode ainda assumir as funções de Elemento da Unidade em caso de ausência de 
elemento de Unidade, ser um aluno ou visitante. 
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Tem ainda como competência o encerramento das áreas com eventual foco de infeção 
até à chegada da equipa de Desinfeção. 
e) Brigada Especial de Desinfeção – é constituída por duas equipas, uma por Edifício, 
que atuarão consoante a área de ocorrência de suspeita de COVID-19 (o Edifício Reynaldo 
dos Santos será assegurado pela equipa do Edifício Egas Moniz). Cada equipa terá uma 
encarregada e 3 trabalhadores, que estarão de prevenção no período das 6:00h às 20:00h 
todos os dias da semana e pelo período em que vigorar o Plano de Contingência COVID-
19.  Fora deste período as áreas com potencial foco de infeção serão encerradas pela 
equipa de segurança.  
A sua atuação será registada no final do processo, através do preenchimento de Ficha 
Própria (Formulário COVID.005.2020). 
f) Brigada Regular de Desinfeção – é constituída por duas equipas, uma por Edifício, 
que atuarão diariamente em todas as áreas da FMUL, extensível aos parceiros AIDFM e 
AEFML. A sua atuação será registada através do preenchimento de Ficha Própria 
(Formulário COVID.006.2020). 
 

1.2 Instalações Especiais de Acesso Condicionado 
Constituem instalações de acesso condicionado, e como tal a intervenção da Brigada Especial de 
Desinfeção requer obrigatoriamente o acompanhamento de elemento responsável, adiante 
designado por “Coordenador Instalação Especial”, e cuja listagem será entregue ao Segurança do 
Edifício Egas Moniz, com cópia para o Contact-Center. Constituem Instalações Especiais de Acesso 
Condicionado: 

a. Biotério de Fisiologia da FMUL 
b. Biotério do iMM João Lobo Antunes 
c. Sala de Radioativos 
d. Teatro Anatómico 

 
As ocorrências de caso suspeito serão objeto de relatório sumário com os dados relevantes, 
acompanhado das Fichas produzidas pelo Contact-Center, Brigada Especial de Desinfeção e de 
Relatório de Serviço do Segurança do Edifício Egas Moniz mobilizado para a atuação. 
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FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS – SINTOMATOLOGIA NAS INSTALAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA IMPORTANTE: Se o local de Trabalho/Estudo for uma Instalação de Acesso Condicionado, o Segurança do 
Edifício Egas Moniz tem de avisar o respetivo Coordenador. A equipa Brigada Especial de Desinfeção só entra no 
espaço na presença Coordenador.  

Aluno/Colaborador apresenta 
sintomas 

Elemento da Unidade / Segurança equipa-
se com EPI e entrega máscara ao doente 

Elemento da Unidade 
|Segurança liga para o 

Contact-Center 
(926534705) 

Identifica-se, identifica a 
Unidade e os dados do 

doente 

Elemento da Unidade 
|Segurança acompanha o 

doente à Sala de 
Isolamento Contact-Center 

Informa Instalações e 
Equipamentos para a 

limpeza dos locais 

Entrega o  
Kit individual  

Introduz o doente na 
Sala de Isolamento 

Doente segue procedimentos 

afixados na Sala   

Doente contacta 
Saúde 24 (808 24 24 24) 

Doente liga para o Contact-
Center 

(926534705) 

Avisa elemento da Unidade | Segurança 
(47018) em caso de ausência de elemento 

de Unidade, ser um aluno ou visitante. 

Contact-Center 
Informa o Segurança EEM 
para abertura da Sala de 

Isolamento ao elemento da 
Unidade e para colocação de 
placa de “acesso Interdito” 

no local trabalho/estudo 
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FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS – POSITIVO FORA DAS INSTALAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Se o local de Trabalho/Estudo for uma Instalação de Acesso Condicionado, o 
Segurança do Edifício Egas Moniz tem de avisar o respetivo Coordenador. A equipa Brigada Especial 
de Desinfeção só entra no espaço na presença Coordenador. 

Linha Covid19 

Informa Instalações e Equipamentos 
para a limpeza dos locais de 

trabalho/estudo, conforme instruções 
operacionais do Anexo VIII. 

Aluno/Colaborador COMUNICA caso positivo para o 
e-mail 

covid19@medicina.ulisboa.pt 

 

Identifica-se, indica as datas de presença nas 
instalações e descreve local de trabalho/estudo e 

contatos próximos na FMUL nas últimas 72h. 

Linha Covid19 

Informa contatos próximos para 
seguir as instruções da linha Saúde 

24. 
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1.3 Procedimento de Rotinas  
1.2.1  MATERIAIS DE DESINFEÇÃO 

Gel Desinfetante – antisséptico de mãos, marca Sterillium Gel ou equivalente, colocado em locais 
de grande frequência de pessoas, e em alternativa à lavagem de mãos com água corrente e sabão. 
Os locais de instalação são os a seguir identificados no Formulário COVID.003.2020, e que 
deverão ser controlados pelo Gestor de material e equipamentos.  

 

1.4 Orientações Técnicas | Brigada Regular de 
Desinfeção  

As funcionárias da empresa prestadora de serviços de limpeza deverão utilizar sempre luvas e 
máscara cirúrgica ou equivalente, para efetuar a limpeza, nomeadamente na remoção do lixo 
doméstico. 
 

A. Técnicas de limpeza: 
 A limpeza deve ser sempre húmida – não utilizar aspiradores a seco; 
 A limpeza deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das 

áreas mais limpas para as mais sujas: 
o Paredes 
o Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, 

outras) 
o Equipamentos existentes nas áreas 
o Instalações Sanitárias 
o Chão – é o ultima a ser limpo 

 As folhas de registo que estarão afixadas nos locais deverão ser 
preenchidas com indicação da data e hora da limpeza 

B. Materiais de limpeza: 
 Deve existir materiais de limpeza distintos de acordo com o nível de risco 

das áreas a limpar: 
o Álcool a 70% 
o Gel desinfetante de superfícies 
o Clorogel 
o Lixivia 

 Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único, 
diferenciados por código de cores: 

o Azul – bancadas, mesas, cadeiras 
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o Verde – mesas de refeição, copas 
o Amarelo – lavatórios das Instalações sanitárias 
o Vermelho – para exterior de sanitas o interior com piaçaba 

 O Balde e esfregona para o chão são reutilizáveis, pelo que se deve garantir 
uma limpeza e desinfeção no final de cada utilização; 

 Os baldes e esfregonas devem ser diferentes nas diferentes áreas. Por 
exemplo: o balde e esfregona usados nas Instalações Sanitárias não devem 
ser usados nos gabinetes, laboratórios e nos espaços comuns. 

C. Frequência de limpeza: 
 A limpeza de superfícies de toque frequente pode ser realizada com 

detergente à base de desinfetante, isto é, um produto que contenha na 
sua composição detergente e desinfetante em simultâneo (gel 
desinfetante de superfícies); 

 A limpeza em superfícies deve ser efetuada no mínimo seis vezes ao dia. 
Por exemplo: destacar uma equipa para passar o maior numero de vezes 
possível;  

 A limpeza do chão deve ser efetuada com Clorogel e ou com solução de 
lixivia diluída em água com a frequência de duas vezes ao dia. Por exemplo: 
pela equipa da madrugada e pela equipa da tarde; 

 A limpeza das Instalações Sanitárias deve ser efetuada com Clorogel com 
a frequência de três vezes ao dia. Por exemplo: pela equipa da madrugada, 
pela e equipa da manhã e pela equipa da tarde; 

 A desinfeção de botões de elevador, máquinas de vending e de MB, 
corrimão, maçanetas de porta, puxadores de porta, interruptores de luz 
deve ser efetuada três vezes ao dia. Por exemplo: pela equipa da 
madrugada, pela equipa da manhã e pela equipa da tarde; 

 Ao ser aplicado clorogel, lixivia ou outro produto semelhante, abrir janelas, 
no caso de existirem, para arejar e renovar o ar. 

D. Equipamento de proteção individual: 
 As funcionárias de limpeza devem ser distribuídas por espaços, por 

exemplo: as funcionárias que higienizam as Instalações Sanitárias não 
devem fazer a desinfeção de equipamentos; 

 Equipamentos que devem usar: 
o Bata impermeável, embora possa também ser avental 

impermeável por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa) 
o Máscara bem ajustada à cara. A máscara deve ser mudada sempre 

que estiver húmida (mínimo 4 a 6 horas) 
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o Luvas descartáveis 
o Utilizar farda limpa e calçado próprio. 

E. Orientações Gerais 
 As funcionárias devem ser distribuídas por espaços. Por exemplo, a 

funcionária que faz higienização nas Instalações Sanitárias não deve 
efetuar a desinfeção regular do edifício; 

 As funcionárias devem evitar aglomerados, isto é, devem ser separadas 
pelos espaços; 

 Sempre que se verificar existência de janelas, as mesmas devem ser 
abertas sempre que for efetuada a limpeza e desinfeção. 
 

F. Check List de Verificação 
Área a Higienizar Produto Periodicidade Procedimento 

Puxadores de portas, interruptores, 
janelas e superfícies de zonas de 
espera com atendimento ao público e 
salas de aula. 

Solução 
detergente/desinfetante 

2 vezes por 
dia 

Passar nas 
superfícies de 
forma a que 
fiquem 
humedecidas pelo 
produto. No 
interior e exterior 
das portas. Não 
secar depois da 
passagem. 

Puxadores de portas, interruptores, 
janelas e telefones dos gabinetes e 
outras salas. 
Puxadores e barras das portas corta-
fogo das entradas dos pisos/blocos 
(EEM). 
Balcões das portarias/receções e 
telefones. 

Passar nas 
superfícies de 
forma a que 
fiquem 
humedecidas pelo 
produto. Não 
secar depois da 
passagem. 

Mesas, computadores, ratos e 
teclados das Salas de estudo e da 
Biblioteca. 
Abertura das janelas (onde estas 
existam) das instalações sanitárias 
(ventilação natural). 
Corrimão das escadas. 
Máquinas/equipamentos de venda ao 
público instaladas nos espaços sob a 
responsabilidade da FMUL e 
Multibanco. 
Painéis dos elevadores do EEM e ERS 
(botões de chamada e botões 
interiores). 
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EQUIPAMENTOS DE REGISTO DE 
ASSIDUIDADE, CONTROLO DE ACESSO 
(cartão ou teclas). 

NOTA: As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, devem 
ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro compatível, para evitar a corrosão ou 
danificação. 
 

No final da operação, a Encarregada deverá preencher a Ficha de Registo (Formulário 
COVID.006.2020) que será entregue ao Gestor Técnico de atuação ou caso a ocorrência se verifique 
fora do período regular de funcionamento, esta deverá ser entregue ao Segurança do Edifício Egas 
Moniz para posterior entrega ao Gestor Técnico de atuação. 
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1.5 Orientações Técnicas | Brigada especial de 
Desinfeção  

Sempre que seja dada a indicação por parte do Contact-Center para que se proceda à higienização 
de um espaço devido à presença de presumível infetado, a Brigada Especial de Desinfeção deverá 
deslocar-se ao local assinalado, tendo em conta o seguinte: 
 

 Confirmar sempre que o espaço não constitui uma Instalação Especial de Acesso 
Reservado, cuja limpeza só pode ser realizada com a presença do Coordenador designado. 

 Esperar pelo menos 20 minutos depois da pessoa ter deixado a área de isolamento, só 
depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança; 

 Antes de iniciar a tarefa deverá ser colocada a Sinalização de “Piquete de Limpeza em 
curso”, retirando a Sinalização “Sala Interdita COVID-19”; 

 A limpeza deverá ser efetuada com luvas, máscara de proteção, bata descartável 
impermeável, proteção de calçado e óculos de proteção;  

 O pano de limpeza utilizado destina-se apenas a este procedimento, devendo, após a 
limpeza, ser colocado dentro de um saco e posteriormente deitado no lixo; 

 O saco do lixo deverá ser trocado; 
 Na limpeza será utilizada uma solução desinfetante com o seguinte procedimento: 

o Preparar solução de lixivia (hipoclorito de sódio) com concentração de 5% ou mais 
de cloro livre. A lixivia deve ser diluída na altura de usar. A solução de lixivia deve 
ser de 1 parte de lixivia para 49 partes iguais de água; 

o Lavar primeiro as superfícies com água e detergente, em seguida espalhar 
uniformemente a solução de lixivia nas superfícies; 

o Deixar atuar a lixivia nas superfícies durante 10 minutos, de seguida enxaguar as 
superfícies só com água quente; 

o Deixar secar ao ar. 
 A limpeza e desinfeção das superfícies que contenham sangue ou outros produtos 

orgânicos (vómito, urina), deve seguir as seguintes orientações: 
o Para além do equipamento impermeável de proteção referido nas orientações 

acima, absorver o mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar 
os líquidos; 

o Aplicar de seguida a diluição de lixivia de 1 parte de lixivia e 9 partes iguais de água; 
o Deixar atuar durante 10 minutos, tapar a zona afetada com toalhetes para que as 

pessoas não pisem; 
o Lavar a zona suja com água e detergente, enxaguar só com água e deixar secar ao 

ar. 
 Contactar o Gabinete Técnico dando conhecimento do fim da desinfeção ao local; 
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 Se a operação ocorrer fora do período regular de funcionamento (dias úteis das 9:00h às 
17:00h), contatar a equipa de Segurança do Edifício Egas Moniz dando conhecimento do 
fim da desinfeção dos locais; 

 De imediato deverá ser realizado o mesmo procedimento nas Salas de Isolamento e espaço 
envolvente. 

 
Check List de Verificação 

Procedimento de Limpeza – LOCAL FOCO Periodicidade Observações 

Proceder à abertura das janelas no local, fechando 
a porta para promover a ventilação natural. n/a  

Puxadores de portas, interruptores, janelas e 
outras superfícies de contacto (mesas, cadeiras, 
computadores, teclados e ratos, caso existam). 

n/a 

Adicionar outros itens 
a limpar no caso de 
ser dada essa 
indicação. 

Puxadores de portas, interruptores, corrimão e 
elevadores (interiores/exteriores) até ao piso do 
local de foco. Incluir obrigatoriamente instalações 
sanitárias do piso e bloco (interior e junto aos 
elevadores). 

n/a  

Remoção do lixo. n/a Com troca de saco. 
Placas de sinalização, incluindo as utilizadas pelo 
Segurança do Edifício Egas Moniz e Brigada. n/a A entregar ao 

Segurança no final. 

Lavar o chão. n/a Deitar fora a água 
em seguida. 

Procedimento de Limpeza – ISOLAMENTO Periodicidade Observações 

Proceder à abertura das janelas no local, fechando 
a porta para promover a ventilação natural. n/a  

Puxadores de portas, janelas e outras superfícies 
de contacto (mesas, cadeiras, computadores, 
teclados e ratos, caso existam). 

n/a 

Adicionar outros itens 
a limpar no caso de 
ser dada essa 
indicação. 

Puxadores de portas, corrimão e elevadores 
(interiores/exteriores) Bloco C e desde o elevador 
até à sala de isolamento, incluindo instalações 
sanitárias reservadas. 

n/a  

Remoção do lixo. n/a Com troca de saco. 
Placas de sinalização, incluindo as utilizadas pelo 
Segurança do Edifício Egas Moniz e Brigada, 
controlo de acesso. 

n/a A entregar ao 
Segurança no final. 

Lavar o chão. n/a Deitar fora a água 
em seguida. 
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 Após limpeza do espaço, Brigada Especial de Desinfeção deverá dirigir-se à Área 
Técnica do Edifício Egas Moniz, Bloco C, piso 01 onde deverá tomar um duche. Ser-
lhe-á disponibilizado um uniforme limpo; 

 O equipamento de proteção individual utilizados na proteção deverão ser colocados 
dentro de um saco e tratado como resíduo perigoso - contentor de Grupo III, 
contentor verde; 

 No final da operação, a Encarregada deverá preencher a Ficha de Registo 
(Formulário COVID.005.2020) que será entregue ao Gestor Técnico de atuação ou 
caso a ocorrência se verifique fora do período regular de funcionamento, esta 
deverá ser entregue ao Segurança do Edifício Egas Moniz para posterior entrega ao 
Gestor Técnico de atuação. 
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A PREENCHER PELA ENCARREGADA DA BRIGADA ESPECIAL DE 
DESINFEÇÃO 

Limpeza iniciada em Dia_____/_______/2020 às _____:____horas 

Limpeza concluída em  Dia_____/_______/2020 às _____:____horas 

Equipa de Intervenção 1. 

2. 

3. 

4. 

Encarregada Responsável:  

Salas Limpas 1. 

2 

3. 

4. 

5. 

Entrega da Ficha Data: _____/______/2020 por: 

Receção da Ficha Data: _____/______/2020 por: 

 

FORMULÁRIO COVID.005.2020 
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A PREENCHER PELA FUNCIONÁRIA DA BRIGADA REGULAR DE 
DESINFEÇÃO UNIDADE 

ESTRUTURAL_______________________________________ 
 

Dia 1ª hora 2ª hora Trabalhador Limpeza Gestor processo 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FORMULÁRIO COVID.006.2020  

 


