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Este protocolo apresenta as recomendações de limpeza e desinfeção do Centro de Simulação 

Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (CSB-FMUP) no âmbito da pandemia 

vigente e destina-se aos colaboradores afetos ao serviço e à equipa de limpeza/unidade de 

manutenção e infraestruturas. Este documento tem por base as Recomendações para a Retoma da 

Atividade Presencial da U.Porto (27 de abril de 2020) e a consulta de protocolos institucionais de 

outros centros de simulação internacionais.   

O protocolo entrará em vigor desde o momento da aprovação pelo Conselho Executivo da FMUP e 

terminará assim que este o determinar. Qualquer questão ou sugestão deverá ser submetida à 

Diretora do CSB-FMUP, Profª. Doutora Carla Sá-Couto (csacouto@med.up.pt) que, juntamente com o 

Conselho Executivo da FMUP e tendo em consideração as normas estabelecidas para este contexto, 

irá deliberar. Este documento deverá ser atualizado e revisto, sempre que se justifique, mantendo-se 

em conformidade com as recomendações mais recentes.  

Este documento não dispensa a leitura das normas gerais da Universidade do Porto e da Direção Geral 

de Saúde. 

 

1. Limpeza e higienização dos espaços 

Para facilitar a aplicação destas recomendações, o protocolo de limpeza (específico a cada 

espaço/sala) está afixado no espaço correspondente. O horário de limpeza diária deverá ser, como 

habitualmente, antes do início das atividades (8h) para garantir a adequada desinfeção de todos os 

espaços necessários, cumprindo a hora diária de limpeza atribuída ao serviço. 

 

mailto:csacouto@med.up.pt
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a. Gabinetes dos colaboradores (Responsabilidade: Equipa de Limpeza) 

Limpeza e desinfeção diária dos gabinetes dos colaboradores, que estejam a laborar 

presencialmente, nomeadamente: 

 Limpeza e desinfeção das mesas, armários, cadeiras, equipamentos de uso comum 

(impressoras, etc) e outras superfícies de maior contacto; 

 Portas de entrada e internas: A superfície e maçanetas das portas devem ser limpas 

diariamente com solução desinfetante. Devem ser limpas as maçanetas interiores e 

exteriores e interruptores. 

 Chão: deverá ser higienizado com água limpa e detergente com base de lixívia. 

Compete aos colaboradores do CSB-FMUP manter as secretárias devidamente arrumadas e 

disponíveis para que esta limpeza seja feita. A limpeza e desinfeção dos telefones, computadores 

(ecrã, rato e teclado) de uso pessoal será feito diariamente por cada colaborador. 

Os colaboradores devem manter o gabinete arejado através da abertura de janelas e portas 

(sempre que possível), promovendo a circulação de ar.  

 

b. Casa de banho e Vestiário (Responsabilidade: Equipa de Limpeza) 

A casa de banho deve ser limpa diariamente e no final da limpeza do serviço, pela seguinte ordem: 

 Lavatório: Iniciar a limpeza pelas torneiras e só depois o lavatório (pano único para o 

lavatório). 

 Interior da Sanita: Lavar com a piaçaba; Aplicar detergente desinfetante, esfregar e deixar 

atuar 5 minutos; Puxar a água juntamente com a piaçaba. 

 Exterior da Sanita: Espalhar o desinfetante sobre os tampos; Passar o pano húmido com 

água (pano diferente do lavatório); Deixar secar. 

 Caixotes do lixo: Esvaziar o conteúdo; Limpar tampa e superfícies exteriores de cima para 

baixo. 

 Verificar e substituir os consumíveis (sabão líquido, papel de limpeza de mãos e papel 

higiénico). 

 Suportes (papel higiénico, papel das mãos e sabão líquido), armários, cabides e bancos: 

limpeza e higienização das superfícies (portas, tampos, etc) com pano limpo, sempre de 

cima para baixo. 
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 Portas de entrada e internas: A superfície e maçanetas das portas devem ser limpas 

diariamente com solução desinfetante. Devem ser limpas as maçanetas interiores e 

exteriores e interruptores. 

 Chão: deverá ser higienizado com água limpa e detergente com base de lixívia. 

 

c. Salas de aula/simulação/controlo (Responsabilidade: Equipa de Limpeza) 

As salas de aula/simulação deverão ser higienizadas diariamente, se tiverem sido ocupadas. Caso 

a sala não tenha sido ocupada, será pendurado na maçaneta um aviso para que a sala não seja 

limpa. 

 Mesas e armários: As superfícies livres (sem material clínico ou de simulação) deverão 

ser limpas e higienizadas com pano limpo e água com detergente à base de lixívia.  

 Mesas/marquesas: As superfícies livres (colchões, zonas laterais, etc) devem ser limpas e 

higienizadas com pano limpo e água com detergente à base de lixívia.  

 Cadeiras: As superfícies devem ser limpas e higienizadas com pano limpo e água com 

detergente desinfetante. Não deve ser usado detergente à base de lixívia para evitar 

danos nas roupas. 

 Caixotes do lixo: Esvaziar o conteúdo; Limpar tampa e superfícies exteriores de cima para 

baixo. 

 Verificação e enchimento dos dispensadores de solução à base de álcool com 

concentração de 70% (em todas as salas designadas). 

 Portas de entrada e internas: A superfície e maçanetas das portas devem ser limpas 

diariamente com solução desinfetante. Devem ser limpas as maçanetas interiores e 

exteriores e interruptores. 

 Chão: deverá ser higienizado com água limpa e detergente com base de lixívia. 

Nota: O material clínico/técnico/informático será higienizado pelos colaboradores do serviço, 

conforme descrito nas secções seguintes. 

 

d. Corredor (Responsabilidade: Equipa de Limpeza) 

O corredor deve ser limpo diariamente, pela seguinte ordem: 

 Chão: deverá ser higienizado com água limpa e detergente com base de lixívia. 
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 Porta de entrada do CSB: A superfície e maçanetas da porta devem ser limpas 

diariamente com solução desinfetante. Devem ser limpas as maçanetas interior e 

exterior. 

 

e. Unidades de ar condicionado (Responsabilidade: Unidade de Manutenção e Infraestruturas) 

Vistoria e troca dos filtros de ar condicionado (unidades individuais e AVAC) com regularidade. A 

definição da regularidade será da responsabilidade da Unidade de Manutenção e Infraestruturas. 

 

2. Procedimentos para desinfeção do material de simulação, clínico e informático 

a. Procedimentos gerais (Responsabilidade: Colaboradores CSB-FMUP) 

 Após cada aula/formação, todo o material clínico e de simulação deve ser limpo e 

higienizado.  

 O equipamento informático usado (computadores, ecrãs) deve ser higienizado com pano 

limpo e produto próprio para o efeito. 

 Antes de efetuar a higienização, o colaborador deve desinfetar as mãos e calçar luvas; 

 Sempre que possível, deve ser usada película aderente (cobrindo as superfícies), sendo 

trocada e descartada no final de cada dia. 

 Se não for possível o uso de película aderente, as superfícies (tampos de mesa; cadeiras) 

deverão ser higienizadas; 

 

b. Desinfeção diária dos modelos/simuladores (Responsabilidade: Colaboradores CSB-FMUP) 

 Limpar a frente, lado e costas do manequim com solução de água e sabão, incluindo sob 

retalhos, cavidades e acessórios de pele.   

 Secar a frente, lado e costas do manequim com papel toalha.  

 Nos simuladores/modelos que seja possível usar álcool, passar nas zonas de maior 

contacto, álcool a 70. 

 Não esfregar. 

 

c. Desinfeção após reuniões/visitas externas (Responsabilidade: Colaboradores CSB-FMUP) 

Após as reuniões com visitas ao serviço, compete aos colaboradores do CSB-FMUP, proceder à 

limpeza e desinfeção imediata das superfícies que estiveram em contacto com os visitantes. 
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d. Limpeza e desinfeção durante as aulas/formações (Responsabilidade: docentes/formadores) 

 Os docentes deverão higienizar com toalhetes, próprios para o efeito, todos os materiais 

que forem manipulados pelos estudantes, entre cada utilização. 

 No final da aula deverá ser relatado aos funcionários do serviço quais os principais locais 

onde os estudantes atuaram em contexto de aula. 

 

e. Limpeza e desinfeção excecional e de emergência (Responsabilidade: Equipa de limpeza) 

Caso surja um caso suspeito numa turma, as instalações deverão ser imediatamente fechadas e 

deve ser chamada a equipa de limpeza para proceder a uma limpeza e desinfeção exaustiva. A 

task-force local deverá ser ativada para assegurar os procedimentos de contenção adequados.   

 

3. Material necessário para a implementação do protocolo 

 

 Toalhetes de papel (deve ser evitado o uso de toalhas de tecido) para a limpeza do material 

e manequins;  

 Soluções de limpeza desinfetante e panos; 

 Estruturas fixas e dispensadores de solução à base de álcool com concentração de 70%, para 

cada sala de aulas (6);  

 Contentores próprios para a colocação de lixo comum, EPI e restantes resíduos, com pedal 

(se não for possível, serão usados os atuais sem tampa); 

 Termómetro digital para medição de temperatura;  

 Cartazes (e outros materiais) informativos com as medidas preventivas e formas de atuação 

segura;  

 EPIs; 


