
GUIA DE HIGIENE 
PARA INSTALAÇÕES 
PÚBLICAS E LOCAIS 
DE TRABALHO

UMA NOVA ABORDAGEM REFORÇADA 
DA HIGIENE DAS MÃOS

8 Momentos 

Chave 
Para uma Higiene 

Específica



TEMA DE HOJE
A HIGIENE DAS MÃOS NAS INSTALAÇOES PÚBLICAS

• Esta apresentação focaliza-se na importância da 
higiene das mãos na “nova normalidade”

• Não incluímos outros elementos importantes como 
o distanciamento social, a desinfeção das 
superfícies nem o uso de EPIs / máscaras

CONTEÚDOS:

• A “Cadeia de Infeção”

• Hierarquia de risco

• Sobre o “SARS CoV-2”

• Quebrar a Cadeia de Infeção

• 8 Momentos de Higiene Específica



A CADEIA DE INFEÇÃO



A CADEIA DE INFEÇÃO
8 MOMENTOS DA CADEIA DE INFEÇÃO – FIGURA 1

Risco de infetar-se Risco de infetar os outros

Principais

fontes de infeção:

Pessoas, alimentos 

contaminados, água

Transmissão 

através de

Tosse, espirros, 

saliva, fezes, 

restos de comida

Propagação & Continuidade:

Mãos, superfícies de contacto 

frequente (maçanetas, pegas, 

teclados, mesas de escritórios, 

corrimãos de escadas), sanitas, 

lavatórios, torneiras

Entrada por

Boca, nariz, olhos, 

cortes, arranhões



A CADEIA DE INFEÇÃO
HIERARQUIA DE RISCO

Pavimentos, paredes, móveis, etc.

Panos e artigos para o lar

Superfícies de contacto 

(p. ex. maçanetas)

Mãos

Sanitas, banheiras, lava-louças, lavatórios

Superfícies em contacto 

com alimentos

Panos e utensílios de 

limpeza

MENOR

RISCO

MAIOR

RISCO

Fonte: Fórum Científico Internacional sobre Higiene Doméstica. Controlar a carga das doenças infecciosas é uma responsabilidade de todos: apelo a uma 
estratégia integrada para desenvolver e promover a mudança dos hábitos de higiene em casa e na vida quotidiana. 17 de outubro de 2018. https://www.ifh-
homehygiene.org/review/containing-burden-infectious-diseases-everyones-responsibility-call-integrated-strategy

https://www.ifh-homehygiene.org/review/containing-burden-infectious-diseases-everyones-responsibility-call-integrated-strategy


NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2)
O QUE É, COMO SE DISSEMINA E COMO SE PODE NEUTRALIZAR

O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado que pertence à família dos coronavírus.

• Entra pelo nariz, a boca ou os olhos. Adere-se às células do trato respiratório 

• Controla a célula e libera o ARN; a célula infetada e sequestrada vai produzir 
proteínas conforme as "instruções" do ARN do vírus

• Cada célula infetada pode liberar milhões de cópias do vírus antes de morrer

• Afeta o trato respiratório superior (vias respiratórias desde o nariz até as 
cordas vocais), podendo atingir os pulmões

• Em casos graves, o sistema imunitário pode reagir de forma excessiva e atacar as 
células pulmonares; em alguns casos, a infeção causa a síndrome de dificuldade 
respiratória aguda e provavelmente a morte

• O vírus também pode disseminar-se em gotículas que saem dos pulmões ao tossir 
ou espirrar; isto conduz ao contágio direto a outras pessoas, ou indireto através de 
superfícies contaminadas

• O sabão destrói o vírus porque as suas moléculas podem aderir-se à membrana e 
descompô-la. O álcool "dissolve" a membrana de maneira semelhante

Fonte: London Business School, artigo sobre modelos "The economics of a pandemic: The case of Covid-19"



QUEBRAR
A CADEIA DE INFEÇÃO



Risco de ser infetado Risco de infetar os outros

QUEBRAR A CADEIA DE INFEÇÃO
ONDE PODEMOS QUEBRAR A CADEIA DE INFEÇÃO?

Momentos 2,7

Momentos 1,3,4,6Momentos 1,3,5,8

Entrada por

Boca, nariz, olhos, 

cortes, arranhões

Principais

fontes de infeção:

Pessoas, alimentos 

contaminados, água

Transmissão 

através de

Tosse, espirros, 

saliva, fezes, 

restos de 

comida

Propagação & Continuidade:

Mãos, superfícies de contacto 

frequente (maçanetas, pegas, 

mesas de escritórios, corrimãos de 

escadas), sanitas, lavatórios, 

torneiras



QUEBRAR A CADEIA DE INFEÇÃO
8 MOMENTOS CHAVE PARA A HIGIENE ESPECÍFICA:

1. Ao entrar e sair de 

qualquer edifício 

2. Antes e depois de 

usar a casa de banho 

3. Antes e depois de 

tocar superfícies com 

um alto nível de tráfego

4. Antes de preparar 

alimentos

5. Antes das refeições 

(Especialmente 

alimentos que se 

comem com as mãos)

6. Antes e depóis de 

utilizar o seu posto de 

trabalho 

7. Após tossir, espirrar e 

assoar o nariz

8. Após a manipulação 

de resíduos



8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA

AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Garantir o acesso a lavabos para lavar as 
mãos e/ ou colocar desinfetante das 
mãos nos pontos de entrada e saída

• Estabelecer que os pontos de contacto 
das áreas comuns sejam limpos e 
desinfetados regularmente

• Reforçar a desinfeção das superfícies de 
contacto frequente após o fecho diário 
das instalações

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Lavar as mãos com água e sabão ou 
usar um desinfetante das mãos 
apropriado se não houver um lavabo 
disponível

1. AO ENTRAR E SAIR DE QUALQUER EDIFÍCIO



AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Proporcionar instalações para a lavagem 
das mãos com lembretes para os 
usuários

• Garantir a disponibilidade de 
desinfetantes das mãos nestas áreas 
para os usuários das instalações

• Reforçar que as superfícies de contacto 
frequente destas áreas sejam limpas e 
desinfetadas regularmente

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Lavar bem as mãos com água e sabão 
imediatamente depois de ir à casa de 
banho

2. ANTES E DEPOIS DE USAR A CASA DE BANHO

8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA



AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Assegurar que haja desinfetante das 
mãos nas portas interiores, elevadores, 
escadas, saídas, etc.

• Garantir a disponibilidade de 
desinfetantes para os usuários das 
instalações nas áreas com pontos de 
contacto comuns 

• Garantir, após o fecho diário das 
instalações, a desinfeção das superfícies 
de contacto frequente

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Evitar tocar superfícies comuns sempre 
que seja possível. Lavar as mãos com 
água e sabão ou usar um desinfetante 
das mãos apropriado imediatamente
após o contacto

8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA

3. ANTES E DEPOIS DE TOCAR SUPERFÍCIES COM ALTO NÍVEL DE TRÁFEGO



AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Assegurar o acesso às instalações 
colocadas nos lugares certos para lavar 
ou desinfetar as mãos

• Estabelecer e assegurar que o pessoal 
de limpeza limpe e desinfete todas as 
superfícies em contacto com os 
alimentos após a preparação de 
alimentos crus e antes de preparar 
alimentos prontos para consumo, p. ex. 
sandes

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Lave as mãos com água e sabão se 
estiverem visivelmente sujas ou use um 
desinfetante para as mãos apropriado 
imediatamente antes e após manusear 
alimentos crus

• Desinfete TODAS as superfícies em 
contacto com alimentos após preparar 
alimentos crus

8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA

4. ANTES DE PREPARAR ALIMENTOS



AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Assegurar que os alimentos sejam 
consumidos numa área segura 
(desinfetada) e com acesso a 
desinfetante para as mãos

• Assegurar que todas as superfícies que 
possam estar em contacto com 
alimentos e os pontos de contacto 
frequente destas áreas sejam limpos e 
desinfetados regularmente

• Garantir a desinfeção durante a noite 
das superfícies que possam estar em 
contacto com alimentos e as superfícies 
dos pontos de contacto frequente

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Lavar as mãos com água e sabão ou 
usar um desinfetante para as mãos 
apropriado imediatamente antes de 
comer

5. ANTES DAS REFEIÇÕES (Especialmente alimentos que se comem 
com as mãos)

8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA



AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Garantir o acesso a desinfetantes das 
mãos em todos os postos de trabalho

• Assegurar que os desinfetantes das 
mãos estejam disponíveis em lugares de 
fácil acesso para os funcionários

• Assegurar que os pontos de contacto 
frequente destas áreas sejam limpos e 
desinfetados regularmente

• Garantir a desinfeção diária dos postos 
de trabalho e das zonas de contacto 
frequente durante a noite ou após o 
fecho das instalações

6. ANTES E DEPOIS DE UTILIZAR O SEU POSTO DE TRABALHO

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Usar um desinfetante das mãos quando 
se ausente ou regresse ao seu posto de 
trabalho

8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA



AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Garantir o acesso a desinfetantes das 
mãos, lavagem das mãos e/ou lenços 
descartáveis

• Proporcionar cestos de papéis ou 
contentores seguros para eliminação de 
resíduos e retirá-los em segurança do 
local de trabalho

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Tossir ou espirrar com um lenço de papel 
ou para a parte de dentro do cotovelo, 
lavar as mãos com água e sabão ou usar 
um desinfetante das mãos, 
imediatamente após tossir, espirrar ou 
assoar o nariz

• Deitar os lenços de papel num contentor 
do lixo apropriado

7. APÓS TOSSIR, ESPIRRAR E ASSOAR O NARIZ

8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA



AÇÕES PARA OS RESPONSÁVEIS 
DAS INSTALAÇÕES

• Garantir instalações para a lavagem das 
mãos com lembretes para os usuários

• Garantir a eliminação frequente dos 
sacos de resíduos

• Garantir a limpeza e desinfeção 
periódicas dos contentores do lixo e das 
suas áreas

AÇÕES PARA OS USUÁRIOS DAS 
INSTALAÇÕES

• Lavar as mãos com água e sabão ou 
usar um desinfetante para as mãos 
apropriado imediatamente após 
manipular resíduos

8. APÓS A MANIPULAÇÃO DE RESÍDUOS

8 MOMENTOS CHAVE
PARA A HIGIENE ESPECÍFICA



PRODUTOS 
RECOMENDADOS

SC JOHNSON 
PROFESSIONAL



DESINFEÇÃO DAS MÃOS

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS Nº de registo 
AEMPS: 878-DES

• Espuma com base alcoólica de ação instantânea

• Elimina 99,999% dos germes

• A solução completa: 

• Bactericida: de acordo com as normas EN1500 e EN 12791, EN1276 e EN13727

• Leveduricida: de acordo com as normas EN1650 e EN13624

• Micobactericida: de acordo com a norma EN14348

• Viricida: de acordo com a norma EN14476, eficaz contra todos os vírus 

encapsulados e não encapsulados

• Fórmula que respeita a pele

INSTANTFOAM COMPLETE

Formatos disponíveis:

▪ Frasco de 400 ml

▪ Recarga 1L

▪ Recarga Aut. 1 L



LAVAGEM DAS MÃOS

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Espuma para a lavagem das mãos

• Sem perfume nem corantes

• Fórmula hipoalergénica suave

• Certificação ECARF: Concebido para peles sensíveis

• Respeita o meio ambiente

CLEAR FOAM

Formatos disponíveis:

▪ Recarga 1L

▪ Recarga Aut. 1,2 L



LAVAGEM DAS MÃOS

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Espuma para a lavagem das mãos levemente perfumada

• Fórmula sem corantes

• Respeita o meio ambiente

• Certificado com o rótulo ecológico ECOLABEL

ORIGINAL FOAM

Formatos disponíveis:

▪ Recarga 1L



LAVAGEM DAS MÃOS

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Espuma para a lavagem das mãos perfumada

• Fragrância de fruta crocante 

• Notas chave: maçã, lírio do vale, almíscar

• Certificação ECARF: Concebido para peles sensíveis

• Respeita o meio ambiente

AZURE FOAM

Formatos disponíveis:

▪ Recarga 1L

▪ Recarga Aut. 1,2 L

▪ Recarga 2 L



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Espuma limpadora antimicrobiana, sem perfume nem corantes

• Contém AHP® (Peróxido de Hidrogénio Acelerado). Substância ativa única com um amplo 
espectro antimicrobiano

• Eficácia Bactericida com amplo espectro (EN1499, EN13727), Fungicida (EN13624) e Viricida
(EN14476: vírus encapsulados)

• Fórmula hipoalergénica

• Segurança alimentar

• Apropriado para o sector da saúde

OXYBAC FOAM WASH

Formatos disponíveis:

▪ Recarga 1L

▪ Recarga Aut. 1,2 L

LAVAGEM DAS MÃOS

Nº de registo 
AEMPS: 1072-DES



BENEFÍCIOS DA 
ESPUMA Vs GEL
SABÃO DE MÃOS

mais de 

lavagens de 

mãos por litro

menos 

De produto

utilizado

menos de 

resíduos de

embalagens

menos 

de água

utilizada



PARA MAIS 
INFORMAÇÕES VISITE 
A NOSSA PÁGINA WEB

WWW.SCJP.COM

8 Momentos 

Chave 
Para a Higiene 

Específica

http://www.scjp.com/

