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Siglas e Acrónimos
AEC

Avaliação Externa Colectiva
Contingent Emergency Response Component (Componentes de resposta
CERC
a emergências de contingência)
COE
Centro de Operações de Emergência
CONPREC
Conselho Nacional de Preparação e Resposta às Catástrofes
COVID-19
Doença por novo coronavírus
DIE
Doenças Infecciosas Emergentes
EME
Equipas Médicas de Emergência
EPI
Equipamento de Protecção Pessoal
HEPA
High-Efficiency Particulate Air (Particulados de alta eficiência)
IACC
Infecção Associada aos Cuidados de Saúde
IBRD
International Bank for Reconstruction and Development
ICS
Instalação de Cuidados de Saúde
International Development Association (Associação Internacional de
IDA
Desenvolvimento)
INF
Intervenções Não Farmacêuticas
CPI
Controlo e Prevenção de Infecção
MS
Ministério de Saúde
OIE
Organização Mundial de Saúde Animal
OMS
Organização Mundial da Saúde
PANSS
Plano de Acção Nacional para Segurança na Saúde
PCIGR
Plano de Controle de Infecção e Gestão de Resíduos
PHE
Public Health Emergency (Emergências de Saúde Pública)
PIB
Produto Interno Bruto
PoE
Pontos de Entrada
PRE
Plano de Resposta de Emergência
PTEC
Programa de Treino de Epidemiologia de Campo
RSI
Regulamento Sanitário Internacional
RSS
Rede de Segurança Social
SARI
Severe Acute Respiratory Infection (Infecção Respiratória Aguda Grave)
SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome Respiratória Aguda Grave)
SARS-CoV-2 Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2
SNS
Serviço Nacional de Saúde
SOP
Standard Operation Protocols (Protocolos-Padrão de Operação)
STP
São Tomé e Príncipe
TCS
Trabalhador de Cuidados de Saúde
UCI
Unidade de Cuidados Intensivos
UCP
Unidade de Coordenação do Projecto
UIP
Unidade de Implementação do Projecto
UVGI
Ultraviolet Germicidal Irradiation (Irradiação Ultravioleta Germicida)
WASH
Water, Sanitation and Hygiene (Água, Saneamento e Higiene)
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1. Introdução
1.1. Contexto
Após o surgimento do novo coronavírus, chamado COVID-19, na China e sua disseminação
fora da China, em 30 de Janeiro de 2020, o Director Geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou o COVID-19 como uma emergência de saúde pública de preocupação
internacional (ESPPI), com base no parecer do Comitê Internacional de Emergência (CIE) e
dentro do Quadro do Regulamento Sanitário Internacional (2005). Esta declaração implica que
todos os países devem aumentar preparação para a detecção e contenção de casos, incluindo
vigilância activa, detecção precoce, isolamento e gestão de casos, contactos de
acompanhamento e prevenção da propagação da doença de COVID-19. O primeiro caso oficial
de COVID-19 em STP foi reportado a 6 de abril de 2020. Até 16 de Maio de 2020, houve 235
casos confirmados e 7 óbitos devido à pandemia de coronavírus no país e reportados à
Organização Mundial de Saúde1. Como parte da sua resposta à pandemia, Banco Mundial tem
disponibilizado os seus recursos possibilitando o acesso a financiamento de emergência,
aconselhamento sobre políticas e assistência técnica para apoiar países elegíveis do IAD / IBRD
para o fortalecimento do sector da saúde e a mitigação dos impactos mais amplos do COVID192.
O projecto proposto pelo Governo de STP visa reforçar e manter a capacidade do país para:
(i) limitar a transmissão do COVID-19 na população, incluindo trabalhadores da saúde; (ii)
fortalecer a notificação de detecção precoce e confirmação dos casos de COVID-19; (iii) gerir
de forma efectiva o isolamento para todos os casos suspeitos e confirmados de COVID-19, (iv)
apoiar a saúde na promoção e mobilização comunitária para a protecção e prevenção do
COVID-19; e (v) reforçar a coordenação multissectorial de parceiros para melhorar a
preparação e a resposta e minimizar o impacto socioeconômico de um potencial surto de
COVID-19. Este projecto será implementado pelo Ministério de Saúde de STP. Com base na
experiência global, a concepção do Projecto seguirá a abordagem intersectorial “One Health”,
no âmbito de um Programa de Resposta Rápida ao COVID-19, com foco nas necessidades de
resposta rápida de curto prazo e acções de longo prazo para fortalecer a capacidade de
sistemas de saúde para responder a novas emergências de saúde pública.

1.2. Descrição do Projecto
O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto (ODP) é prevenir, detectar e responder à ameaça
representada pelo COVID-19 e fortalecer os sistemas nacionais de preparação para a saúde
pública em São Tomé e Príncipe. O objectivo geral do Projecto, que pretende preencher
lacunas críticas de financiamento na implementação do Plano Nacional de Acção para
Segurança da Saúde (PNASS), é melhorar as capacidades do Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) em STP e, ao mesmo tempo, fortalecer as actividades de Preparação e
Resposta ao surto de COVID-193.
A tabela 1 descreve as actividades que serão realizadas por cada componente do Projecto e o
respectivo orçamento.

1

Organização Mundial da Saúde.. Acedido a: 16/05/2020. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
https://covid19.who.int/
2 Banco Mundial. Acedido a: 16/05/2020. World Bank Group and COVID-19 (coronavirus)
3
Organização Mundial da Saúde. 2019. Avaliação Externa Conjunta das Principais Capacidades de RSI da República Democrática
de São Tomé e Príncipe: Relatório da Missão. WHO/WHE/CPI/2019.10
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Tabela 1. Actividades por componente do projecto e o respectivo orçamento por
componente
Nº

1

Orçamento
(USD)

Componente

Actividade

Resposta de
Emergência
COVID-19

Detecção de casos, confirmação, rastreamento de
contactos, registos e relatórios para COVID19:
 Operacionalizar a vigilância de indicadores e base
de eventos;
 Estabelecer sistemas para relatórios compatíveis
com RSI;
 Implementar planos de contingência para COVID-19
em pontos de entrada (PoEs);
 Estabelecer, treinar e equipar RRT;
 Fortalecer o laboratório de referência através do
reforço de infraestrutura e equipamentos para
garantir a implementação de novos métodos de
diagnóstico (PCR, cultura viral e bacteriológica,
sorologias) para garantir a capacidade de
diagnóstico do COVID-19 e outros agentes
altamente infecciosos;
 A médio prazo, estabelecer o programa FETP
Frontline.
Comunicação de risco, envolvimento da comunidade e
distanciamento social:
 Estabelecer e implementar Comunicações Nacionais
de Risco. plano para COVID-19;
 Produzir e disseminar mensagens;
 Adaptação de mensagens aos mais pobres e
vulneráveis, beneficiários-alvo dos programas da
Rede de Segurança Social (RSS) e vinculação com o
sistema MIS
 Engajamento da comunidade para intervenções do
NPI;
 Financiamento para apoiar as comunidades a fazer
cumprir as intervenções do NPI;
 A médio prazo, estabelecer a Estratégia Nacional de
Comunicação de Riscos e treinar RH.
Capacidade dos sistemas de saúde para responder ao
COVID19:
 Estabelecer sistema de referência de instalações de
saúde (IS) e implementar sistemas de triagem;
 Actualizar e equipar as instalações de saúde
(incluindo centros de UTI com equipamentos
médicos e suprimentos para o atendimento de
casos graves dos pacientes de COVID19 (incluindo,
entre outros, a compra de ventiladores mecânicos,
laringoscópios, máscaras de oxigênio, tubos
endotraqueais, concentradores de oxigênio,
reanimadores);
 Treinar os profissionais de saúde na gestão do IPC e
COVID19;
 Implementação da orientação do prevenção e
controlo de infecções -PCI e aquisição de bens para
precauções do PCI;

650.000,00

500.000,00

850.000,00
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Fortalecer WASH nos IS e na comunidade;
Estabelecer e treinar EMTs no tratamento de
pacientes graves e procedimentos do IPC;
Estabelecer fundos e atividades de contingência
para apoiar funções cruciais da sociedade (água,
alimentos, energia, combustível, etc).

Subtotal

2

Fortalecimento
de instituições e
plataformas
multissectoriais
nacionais para
desenvolvimento
de políticas e
coordenação de
prevenção e
preparação,
incluindo uma
abordagem de
saúde

2.000.000,00
Estabelecer o EOC no nível central para a coordenação
do PHE e ative-o para o COVID19 EPRP:
 ToRs, POPs; Auxílios de trabalho para
operacionalização de EOC;
 Treinamento de recursos de RH.
Estabelecer um comité intersectorial sobre Saúde Única
(MS, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio
Ambiente, Ministério da Assistência Social) para garantir
uma vigilância reforçada na interface humano-saúdeambiente.
Desenvolver POPs e auxiliares de trabalho para garantir
relatórios regulares à OMS, OIE e FAO. Designar e
treinar pontos focais a nível nacional.
Sistemas de informação sobre doenças zoonóticas
através do desenvolvimento de um sistema uniforme de
informação sobre doenças.
Melhorar a biossegurança na produção e comércio de
animais.

Subtotal

3

4

Gestão de
Implementação,
Monitoramento e
Avaliação

CERC

150.000,00

50.000,00

30.000,00

50.000,00
20.000,00
300.000,00

Será fornecido apoio e financiamento para o
fortalecimento de estruturas públicas para a
coordenação e gestão dos projetos de STP, incluindo
arranjos centrais e locais (descentralizados) para
coordenação de actividades, gestão financeira e
compras.
Apoiar o monitoramento e a avaliação para o
fortalecimento das capacidades de RSI (2005), em
consonância com o sistema de pontuação do JEE,
conforme descrito na seção Estrutura de Resultados e
M&A.
Subtotal
No caso de uma crise ou emergência qualificada, o
projeto pode contribuir para fornecer uma resposta
imediata e eficaz à referida crise ou emergência.
Subtotal

Total Geral

150.000,00

50.000,00
200.000,00

0,00
0,00
2.500.000,00

1.2.1. Descrição das Instalações de Cuidados de Saúde
O Projecto proposto não prevê a realização de obras civis em áreas verdes, pelo que não se
prevê que as actividades propostas ponham directa ou indirectamente em perigo habitats
naturais ou locais com valor cultural. A melhoria das instalações de saúde existentes será feita
com base nas condições existentes e será moderada nos seus riscos; estes riscos estão
relacionados com os riscos para a saúde e segurança no trabalho assumidos pelos
trabalhadores e empreiteiros do projecto e com a gestão dos resíduos da construção.
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Os tipos de estabelecimentos de saúde que deverão ser apoiados pelo Projeto através do
Subcomponente 1.3 – Capacidade de Resposta de Sistemas de Saúde ao COVID-19, incluem
adequação e reabilitação de instalações de saúde existentes e instalações de gestão de
resíduos, nomeadamente:
i.
Hospital Ayres Menezes (HAM)
a. Modernização e ampliação do espaço de receção e triagem de doentes
(Serviço de Urgências) do Hospital Ayres de Menezes;
b. Modernização, reabilitação e instalação de equipamentos na casa
mortuária do HAM;
c. Modernização do Laboratório de Análises do HAM;
d. Modernização do espaço de Cuidados Intensivos do HAM;
e. Reabilitação do edificio de Manutenção Geral do HAM;
f. Modernização do edificio de Maternidade do HAM, tendo em conta o
COVID19;
g. Obras de reabilitação, modernização, dos sistemas de distribuição de
águas, eletricidade e saneamento do HAM;
h. Reabilitação, modernização do local/armazém onde se armazena todo
o resíduo líquido perigoso hospitalar, Sangues contaminados,
medicamentos fora de prazo do HAM;
ii.
Hospital de Campanha localizado no Estadio Nacional
a. Modernização do sistema de abastecimento, distribuição de águas do H.
Campanha;
b. Modernização do espaço onde de arrumos (onde se guardam os
resíduos como mascaras usadas, luvas usadas, batas usadas, viseiras,
etc) do H. Campanha, para depois seguirem para a Lixeira;
iii.
Laboratório de Referência - Recentemente o Laboratório de referência para
Tuberculose começou a fazer os testes para COVID19. As actividades do
projecto no laboratório serão:
a. Construção de uma casa/caixa-forte no Lab. de Referência;
b. Obras de saneamento e modernização do espaço de stockagem de
resíduos do Lab. referância;
iv.
Delegacia de Saúde de Água Grande;
a. Ampliação, modernização e reabilitação do Laboratório da Delegacia de
Saúde de Água Grande;
b. Ampliação, modernização e reabilitação de WC para utentes da
Delegacia de Saúde de Água Grande;
v.
Incineradora instalada . os residuos provenientes do hospital de campanha são
incinerados na incineradora localizada no HAM para evitar eventuais contágios
da doença. Com o projecto as seguintes actividades serão levadas a cabo:
a. Modernização, reabilitação e ampliação do armazém de depósito de
resíduos da Incineradora;
b. Instalação de filtros, e de uma chaminé mais alta e capacidade na
incineradora;

1.2.2. Hospital de Campanha
O Hospital de Campanha, doado pela OMS foi erguido no campo de futebol do Centro de
Estágios. Esta unidade médica móvel alberga 100 camas que, e tem uma equipa
multidisciplinar preparada para cuidar os doentes de COVID-19. O Hospital é constituído por
18 tendas (figura 1), das quais duas são casas de banho, uma lavandaria e um espaço de
arrumos e as restantes tendas são áreas de espera, triagem e consultas, tratamento,
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internamento e cuidados intensivos. O hospital tem capacidade para 50 camas, sendo 10
unidades de cuidados intensivos. O fornecimento de energia é garantido por um gerador de
13 KVAs. O centro de tratamento tem acesso a água da rede pública e tem dois reservatórios
de água com capacidade para 6 mil litros (1 de 5000 L e outro de 1000 L). Estão afectos ao
hospital 17 funcionários de saúde conforme a Tabela abaixo.
Tabela 2. Categoria do pessoal de saúde afecto ao hospital de campanha
Categoria

Quantidade

Medico (HAM)

3

Enfermeira (CAUE)

3

Enfermeira (AG)

3

Enfermeira (HAM)

3

AAM (AG)

3

Enfermeira (Mezochi)

1

Roupeira (AG)

1

Maqueiro

0

Motorista

0
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Figura 1. Hospital de Campanha

Recentemente o Laboratório de referência para Tuberculose começou a fazer os testes para
COVID-19.
As instalações de saúde estarão disponíveis nas duas principais ilhas e as reformas necessárias
devem melhorar as instalações já existentes para garantir a o cumprimento das medidas do
PCI, através da implementação do Plano de Controle de Infecção e Gestão de Resíduos
(PCIGR).

2. Procedimentos de Prevenção e Controle de Infecções
2.1. OBJETIVO
Definir as ações pertinentes ao controle de infecções associadas aos cuidados de saúde nos
centros de tratamento de COVID-19 e Laboratórios de referência.

2.2. Estratégias de Prevenção e Controle de Infecções
Para alcançar o mais alto nível de eficácia na resposta a um surto de SARI, como o surto de
COVID-19, usando as estratégias e práticas recomendadas, um programa de PCI com uma
equipa dedicada e treinada ou pelo menos um ponto focal do PCI deve estar em vigor e
apoiado pela gestão nacional sénior e gestão da instalação. Em países onde o PCI é limitado
ou inexistente, é essencial começar por garantir que pelo menos os requisitos mínimos para
o PCI sejam cumpridos o mais rápido possível, tanto no nível nacional quanto nas instalações,
e progredir gradualmente para o pleno cumprimento de todos os requisitos do das
componentes principais do PCI, de acordo com os planos prioritários locais4.

4

Organização Mundial da Saúde. Março, 2020. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus
(nCoV) infection is suspected. WHO/2019-nCoV/IPC/2020.3
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As estratégias do PCI para impedir ou limitar a transmissão em ambientes de assistência
médica incluem o seguinte:
1. Garantir a triagem, a detecção precoce e o controle da fonte (isolar pacientes com
suspeita de COVID-19);
2. Aplicação de normas de precauções para todos os pacientes, independentemente de
infecção suspeita ou conhecida;
3. Implementar precauções empíricas adicionais (gotículas e contacto e, quando
aplicável, precauções no ar) para casos suspeitos de COVID-19;
4. Implementar controles administrativos;
5. Usando controles ambientais e de engenharia.

2.2.1. Garantir a triagem, a detecção precoce e o controle da fonte
A triagem clínica inclui um sistema para avaliar todos os pacientes em admissão, permitindo
o reconhecimento precoce de possíveis COVID-19 e isolamento imediato de pacientes com
suspeita de doença em uma área separada de outros pacientes (controle da fonte). Para
facilitar a identificação precoce de casos suspeita de COVID-19, os serviços de saúde devem:
 Incentivar os profissionais de saúde a ter um alto nível de suspeita;
 Estabelecer uma área de triagem bem equipada na entrada na instalação, apoiada por
pessoal treinado;
 Instituir o uso de questionários de triagem de acordo com a definição de caso actualizada;
 Publicar sinais em áreas públicas, lembrando sintomas pacientes para alertar os
profissionais de saúde.
A Higiene das mãos e higiene respiratória são medidas preventivas essenciais.

2.2.2. Aplicação de precauções padrão para todos os pacientes
As precauções padrão incluem higiene respiratória e das mãos, uso de equipamento de
proteção individual (EPI) adequado de acordo com a avaliação de riscos, práticas de segurança
de injecção, gestão segura de resíduos, gestão adequada de roupas de cama, limpeza
ambiental e esterilização do equipamento de atendimento ao paciente5.
As medidas de higiene respiratória incluem:
 Garantir que todos os pacientes cubram o nariz e a boca com um lenço ou cotovelo ao
tossir ou espirrar;
 Oferecer uma máscara médica aos pacientes com suspeita de infecção por 2019-nCoV
enquanto estiverem em espera ou em áreas públicas ou em salas de grupo6;
 Realizar a higiene contínua das mãos de acordo com “meus cinco momentos para a
higiene das mãos” e após o contacto com secreções respiratórias.

A – Procedimentos para Higiene das Mãos
Os profissionais de saúde devem aplicar a abordagem da Organização Mundial da Saúde
"meus cinco momentos para a higiene das mãos" antes de tocar em um paciente, antes de
realizar qualquer procedimento limpo ou asséptico, após a exposição a fluidos corporais,
depois de tocar em um paciente e depois de tocar nos arredores do paciente7.
 A higiene das mãos inclui o uso de um produto para esfregar as mãos à base de álcool
ou a lavagem com água e sabão.
5

Organização Mundial da Saúde. Março, 2020. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC
precaution recommendations. WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.2
6

Organização Mundial da Saúde. Abril, 2020. Advice on the use of masks in the context of COVID-19: Interm Guidance.
WHO/2019-nCov/IPC_Masks/2020.4
7
Organização Mundial da Saúde. 2009. WHO guidelines on hand hygiene in health care: first global patient safety challenge –
clean care is safer care. WHO/IER/PSP/2009/01
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Esfregar as mãos à base de álcool é a opção preferida se as mãos não estiverem
visivelmente sujas.
As mãos devem ser lavadas com água e sabão sempre que estiverem visivelmente
sujas.

B – Procedimentos para uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI)
O uso racional, correcto e consistente do EPI ajuda a reduzir a propagação de patógenos. A
efectividade do EPI depende fortemente de fornecimentos adequados e regulares,
treinamento adequado da equipa, higiene adequada das mãos e comportamento humano
apropriado8.
Os profissionais de saúde devem:
o Usar máscaras médicas;
o Usar óculos de protecção e máscara facial para evitar contaminação por
membranas mucosas;
o Usar roupas limpas e de mangas compridas;
o Usar luvas;
o O uso de botas, macacão e avental não é necessário durante os cuidados de
rotina;
o Após o atendimento ao paciente, deve realizar a remoção e Deposição
adequados de todos os EPI e a higiene das mãos;
o Um novo conjunto de EPI é necessário quando o atendimento é dado a um
paciente diferente.

C – Procedimentos de Limpeza e Desinfecção
É importante garantir que os procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental sejam
seguidos de maneira consistente e correcta. Limpar completamente as superfícies ambientais
com água e detergente e aplicar desinfectantes comuns usados no nível hospitalar, como
hipoclorito de sódio, são procedimentos eficazes e suficientes. Considere enfatizar a limpeza
regular de áreas de alto contacto, como maçanetas, bancos e portões.

8

Organização Mundial da Saúde. Abril, 2020. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19)
and considerations during severe shortages. WHO/2019-nCov/IPC_PPE_use/2020.3
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2.2.3. Implementação de precauções empíricas adicionais
A – Higiene Respiratória e Preparação das Unidades de Isolamento



















Além das precauções padrão, todas as pessoas, incluindo familiares, visitantes e
profissionais de saúde, devem aplicar precauções de contacto e gotículas;
Os pacientes devem ser colocados em quartos individuais adequadamente ventilados, se
possível. Para salas da enfermaria geral com ventilação natural, são considerados 60 l/s
por pessoa;
Quando quartos individuais não estão disponíveis, as pessoas suspeitas de ter COVID-19
devem ser agrupadas;
Não juntar pessoas com COVID-19 confirmado com pessoas com suspeita de COVID-19;
Não juntar pessoas com infecções respiratórias causadas por outros patógenos;
Colocar as camas com pelo menos 2 m de distância;
Sempre que possível, um grupo de profissionais de saúde deve cuidar exclusivamente de
pessoas com COVID-19 para reduzir o risco de transmissão devido a violações inadvertidas
do controle de infecções;
Usar equipamento descartável de uso único ou equipamento dedicado (ex. estetoscópios,
medidores de pressão arterial, termômetros). Se o equipamento precisar ser
compartilhado entre os pacientes, limpe e desinfecte entre cada uso do paciente (ex. com
álcool etílico a 70%);
Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com mãos potencialmente contaminadas;
Evitar a movimentação e transporte de pacientes para fora da sala ou área, a menos que
seja clinicamente necessário;
Usar equipamento de raio-X portátil designado e outros equipamentos de diagnósticos
importantes. Se for necessário transporte, use rotas de transporte pré-determinadas e
aplique uma máscara médica ao paciente para minimizar a exposição à equipa, outros
pacientes e visitantes;
Se o transporte for considerado necessário, notifique a área de recebimento das
precauções necessárias o mais rápido possível antes da chegada do paciente;
Garantir que os profissionais de saúde que estão transportando pacientes usem EPI
apropriados e realizem a higiene das mãos;
Limpar e desinfectar rotineiramente as superfícies de contacto do paciente;
Limitar o número de profissionais de saúde, familiares e visitantes em contacto com
pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19;
Manter um registo de todas as pessoas que entram no quarto do paciente, incluindo todos
os funcionários e visitantes, e o objectivo de suas visitas9.

B – Precauções aéreas para procedimentos que geram aerossóis para casos
suspeitos de COVID-19
Alguns procedimentos geradores de aerossóis como intubação traqueal, ventilação não
invasiva, traqueotomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação
e broncoscopia, têm sido associados ao aumento do risco de transmissão de coronavírus
(SARS-CoV, MERS-CoV). Certifique-se de que os profissionais de saúde que executam
procedimentos de geração de aerossol tomem as seguintes precauções:
 Use um respirador de partículas pelo menos tão protector quanto um N95 certificado pela
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), EU FFP2 ou equivalente.
Ao colocar um respirador de partículas descartáveis, sempre realize uma verificação de

9

Organização Mundial da Saúde. Março, 2020. Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for
coronavirus disease (COVID-19): Interim Guidance. WHO/2019-nCoV/IHR_Quarantine/2020.2

13
PCIGR 2020

Anexo III do QGAS COVID19 STP – Plano de Controlo de Infecções e Gestão de Resíduos








vedação. Observe que pêlos faciais, como barba, podem impedir o ajuste adequado do
respirador;
Use protecção para os olhos (óculos de protecção, máscara facial);
Use um vestido e luvas limpos, impermeáveis e de mangas compridas;
Se os vestidos não forem resistentes a líquidos, use aventais à prova de água para
procedimentos com altos volumes de fluidos que possam penetrar no vestido;
Realize procedimentos em uma sala com ventilação adequada: use ventilação natural com
fluxo de ar de pelo menos 160 l/s por pessoa; ou garantir que uma sala de pressão
negativa tenha pelo menos 12 trocas de ar por hora e direcção controlada do fluxo de ar
ao usar ventilação mecânica;
Limite o número de pessoas na sala ao mínimo absoluto necessário para o atendimento e
apoio do paciente.

2.2.4. Implementação de controlos administrativos
Os controlos e políticas administrativas para a prevenção e o controle da transmissão do
COVID-19 dentro da área de saúde incluem, mas não se limitam a: estabelecer infraestruturas
e atividades sustentáveis do PCI; educar os cuidadores dos pacientes; desenvolver políticas
para a detecção precoce de infecção respiratória aguda potencialmente causada pelo COVID19; garantir o acesso a testes laboratoriais imediatos para identificação do agente etiológico;
prevenção da superlotação, especialmente em serviços de emergência; fornecendo áreas de
espera dedicadas para pacientes sintomáticos; isolar adequadamente pacientes
hospitalizados; garantir suprimentos adequados de EPI; e garantir a aderência às políticas e
procedimentos do PCI para todos os aspectos da assistência médica.

2.2.5. Usar controles ambientais e de engenharia
Estes controles tratam da infraestrutura básica da instalação de cuidados de saúde (ICS) e
visam garantir ventilação adequada em todas as áreas das instalações, além de limpeza
ambiental adequada.
Todos os indivíduos encarregados da limpeza, lavandaria e roupas de cama, toalhas e roupas
sujas de pacientes com infecção por COVID-19 devem usar EPI adequado, incluindo luvas
resistentes, máscara, protecção para os olhos (óculos de protecção ou protector facial),
vestido de mangas compridas e botas ou sapatos fechados. Eles devem realizar a higiene das
mãos após a exposição ao sangue ou a fluidos corporais e após a remoção do EPI.

A - Limpeza ambiental
Os procedimentos recomendados de limpeza e desinfecção para os centros de saúde devem
ser seguidos de forma consistente e correcta. A roupa deve ser lavada e as superfícies onde
os pacientes com COVID-19 recebem cuidados devem ser limpas e desinfectadas com
frequência (pelo menos uma vez por dia) e após a alta hospitalar. Muitos desinfectantes são
eficientes contra vírus envelopados, como o COVID-19, incluindo desinfectantes hospitalares
usados de forma comum. Actualmente, a OMS recomenda o uso de:
 Álcool etílico a 70% para desinfectar pequenas áreas de superfície e equipamentos entre
usos, como equipamentos dedicados reutilizáveis (por exemplo, termômetros);
 Hipoclorito de sódio a 0,1% (1000 ppm) para desinfecção de superfícies, e 0,5% (5000
ppm) para desinfecção de derrames de sangue ou fluidos corporais em unidades de
saúde.
A eficácia de todos os desinfectantes é afectada, em diferentes graus, pelo material orgânico.
Portanto, é essencial limpar as superfícies com detergente e água antes de aplicar um
desinfectante. A concentração e o tempo de exposição de qualquer desinfectante são
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parâmetros críticos para sua eficácia. Após aplicar o desinfectante em uma superfície, é
necessário aguardar o tempo de exposição e a secagem necessários para garantir que os
microrganismos da superfície sejam mortos.

B – Lavandaria
O linho sujo deve ser colocado em sacos ou recipientes claramente etiquetados e à prova de
vazamentos, após remover cuidadosamente qualquer excremento sólido e colocá-lo num
balde coberto para ser depositado em um vaso sanitário ou latrina. É recomendável lavar na
máquina com água morna a 60-90°C e detergente para a roupa. A roupa pode ser seca de
acordo com procedimentos de rotina. Se a lavagem na máquina não for possível, as roupas de
cama podem ser embebidas em água quente e sabão num tambor grande usando uma vara
para mexer, tomando cuidado para evitar respingos. O tambor deve ser esvaziado e as roupas
de cama embebidas em cloro a 0,05% por aproximadamente 30 minutos. Finalmente, a roupa
deve ser lavada com água limpa e as roupas de cama devem secar completamente, se possível
sob a luz do Sol.
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2.2.6. Procedimentos de Uso de Equipamento de Protecção Individual
As ilustrações da Tabela 7 demonstram os procedimentos de colocação, uso e remoção do
equipamento de protecção individual, nomeadamente o uso de luvas (1), batas descartáveis
(2), máscaras cirúrgicas (3) e protecção ocular (4).
Tabela 3. Demonstração dos procedimentos de colocação, uso e remoção de EPI
1. Luvas
Colocação
1. Coloque cuidadosamente as luvas (para evitar quebrar
das mesmas)
2. Ao usar mangas compridas cubra-as até aos pulsos
com as luvas

Remoção
1. Segure a primeira luva pela parte da casca da ponta do
pulso e envolva para o lado oposto, colocando a parte
externa da luva voltada para o interior (para impedir a
contaminação)
2. Segure a luva retirada na segunda mão com luva
3. Deslize a segunda luva com os dedos da mão
descoberta, a partir do pulso e envolva para o lado
oposto, cobrindo também a primeira luva
4. Descarte as luvas no recipiente de resíduos apropriado

2. Bata Descartável
Colocação
1. Coloque a bata certificando-se da cobertura total do
pescoço, braços até ao joelho
2. Enrole os laços nas costas, garantido que estão
devidamente apertados no pescoço e na cintura

Remoção
1. Desate os laços e afaste a bata a partir do pescoço
através do ombro, tocando somente na parte de
dentro da bata descartável
2. Vire a bata, dobre ou enrole e coloque num papel
descartável

3. Máscaras Cirúrgicas
Colocação
1.
Pegue na máscara pelos laços/elásticos e
amarre/coloque no meio da cabeça e no pescoço
2.
Ajuste flexivelmente a ponta do nariz
3.
Encaixe a máscara no rosto e abaixo do queixo

Remoção
1.
Agarre na máscara pelos laços ou elásticos e desfaçaos, sem tocar na frente da máscara, que poderá estar
contaminada
2.
Descarte no recipiente de resíduos apropriado

16
PCIGR 2020

Anexo III do QGAS COVID19 STP – Plano de Controlo de Infecções e Gestão de Resíduos

4. Protecção Ocular
Colocação
1.
Coloque os óculos de protecção ou protector facial
sobre os olhos e o rosto e ajuste na cabeça

Remoção
1.
Remova pegando na faixa elástica da cabeça e
remova por cima da cabeça, ou retire os óculos pelas
astes, por cima das orelhas
2.
Coloque no recipiente apropriado para o
reprocessamento ou descarte no recipiente de
resíduos contaminados

2.2.7. Entrega e manuseamento de amostras e outros suprimentos médicos
A – Recepção e Armazenamento de Amostras
Todas as amostras recolhidas para investigações laboratoriais devem ser consideradas
potencialmente infecciosas. Os profissionais de saúde que recolhem, manipulam ou
transportam amostras clínicas devem seguir rigorosamente as medidas de precaução padrão
e práticas de biossegurança para minimizar a possibilidade de exposição a patógenos10,11.
 Uma amostra recebida pelo laboratório deve ser acompanhada de informações
suficientes para identificar o que é, quando e onde foi colhida ou preparada, e quais testes
e / ou procedimentos que devem ser realizados (caso necessário);
 Considere desembalar as amostras numa cabine de segurança biológica. O pessoal que
desembalar e receber amostras deve ser adequadamente treinado na consciencialização
dos perigos envolvidos; como adoptar as precauções necessárias de acordo com o Boas
Práticas e Procedimentos de Microbiologia (GMPP); como lidar com recipientes
quebrados ou vazando; e como lidar com derrames e usar desinfectantes para gerir
qualquer contaminação;
 As amostras devem ser armazenadas em recipientes com resistência, integridade e
volume adequados para conter a amostra, à prova de vazamentos quando a tampa ou a
rolha é aplicada correctamente. Deve ser feito de plástico sempre que possível e isento
de qualquer material biológico no exterior da embalagem;
 Os recipientes devem ser devidamente rotulados, marcados e registados correctamente
para facilitar a identificação e feito de um material apropriado para o tipo de
armazenamento necessário;

10

Organização Mundial da Saúde.2004. Manual de segurança biológica em laboratório – 3a edição.
WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11
11
Organização Mundial de Saúde. Março, 2020. Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19: interim guidance.
WHO/2019-nCoV/lab_testing/2020.1
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Os métodos de inactivação devem ser validados adequadamente sempre que uma etapa
de inactivação for usada antes de transferir as amostras para outras áreas para
manipulação posterior, como análise de PCR.

Amostras de Laboratório
 Garantir que todo o pessoal que transporta amostras seja treinado em práticas de
manuseio seguro e procedimentos de descontaminação de derrames;
 Colocar as amostras para transporte em sacos de amostras à prova de vazamentos
(recipientes secundários) que possuam uma bolsa selável separada para a amostra (uma
bolsa de amostras de risco biológico de plástico), com a etiqueta do paciente no recipiente
de amostras (o recipiente primário) e um formulário de solicitação de laboratório
claramente escrito.;
 Garantir que os laboratórios das unidades de saúde cumpram as práticas adequadas de
biossegurança e os requisitos de transporte, de acordo com o tipo de organismo que está
sendo tratado;
 Entregar todas as amostras à mão sempre que possível. NÃO use sistemas de tubos
pneumáticos para transportar amostras;
 Documentar claramente o nome completo de cada paciente, data de nascimento e a
indicação "suspeita de COVID-19" no formulário de solicitação de laboratório. Notifique o
laboratório assim que possível que a amostra está a ser transportada12.

12

Organização Mundial de Saúde. Março, 2020. Laboratory testing for 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in suspected human
cases: interim Guidance. WHO/COVID-19/laboratory/2020.5
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3. Gestão de Resíduos de Saúde
3.1. Resíduos de cuidados de saúde
As melhores práticas para gerir com segurança os resíduos de ICS devem ser seguidas,
incluindo a atribuição de responsabilidades e recursos humanos e materiais suficientes para
separar e depositar os resíduos com segurança. Não há evidências de que o contato humano
directo e desprotegido durante o manuseio de resíduos de serviços de saúde tenha resultado
na transmissão do coronavírus.
Todos os resíduos de ICS produzidos durante o atendimento ao paciente, incluindo aqueles
com infecção confirmada por COVID-19, são considerados infeciosos (resíduos infectantes,
objectos perfurantes ou cortantes e resíduos patológicos).
Os resíduos são categorizados do seguinte modo13,14:
 Resíduos Perigosos: Todos os resíduos de serviços de saúde produzidos durante o
atendimento ao paciente, incluindo aqueles com infecção confirmada por COVID-19, são
considerados infectantes (infectantes, objectos cortantes e resíduos patológicos).
o Resíduos perfurantes ou cortantes: objectos afiados e/ou pontiagudos, usados
ou não, como: agulhas hipodérmicas, intravenosas ou outras; seringas de
desativação automática; seringas com agulhas acopladas; conjuntos de infusão;
bisturis; pipetas; facas; lâminas; vidro quebrado.
o Resíduos patológicos: Sangue, amostras (resíduos de laboratório), fezes e urina
de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.
o Resíduos farmacêuticos (e resíduos citotóxicos): fármacos expirados ou
recipientes contaminados por conterem fármacos.
o Resíduos químicos: reagentes de laboratório, solventes, desinfectantes, etc.
o Águas residuais: Todas as águas residuais das casas de banhos, pias, pontos de
lavagem das mãos e roupas dos pacientes, bem como as águas cinzas ou a água
da lavagem de EPI, superfícies e pisos.
o Outros resíduos sólidos infectantes: Materiais descartáveis e EPI que estiveram
em contato com potenciais agentes ou superfícies de infecção.
 Resíduos não perigosos: resíduos gerados em salas de espera de instalações de cuidados
de saúde.
Outra tipologia de resíduos são os resíduos radioactivos. Estes não são rotineiros nos
processos associados ao COVID-19.

3.2. Processo de gestão de resíduos de COVID-19 em instalações de saúde
Em instalações de saúde como hospitais, centros de saúde e COE, prevê-se o aumento da
produção de resíduos ao longo do tempo, especialmente devido à utilização de EPI, com cada
pessoa infectada a resultar na produção de cerca de 3,4 Kg de resíduos infectantes15.
O processo de gestão de resíduos é composto por um conjunto diversificado de operações
que podem ser agrupados de acordo com o fluxograma da figura 4.

13

Corporação Internacional de Finanças (IFC). 2007. Environmental Health and Safety (EHS) Guidelines.
Organização Mundial da Saúde. 2017. Safe management of wastes from healthcare facilities. WHO/FWC/WSH/17.05
15
Banco de Desenvolvimento da Asia (ADB). 2020. Managing Infectious Medical Waste during the COVID-19 Pandemic. SKU:
ARM200127-2
14
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Figura 2. Fluxograma das operações do processo de gestão de resíduos
Produção

Recolha e Transporte
Externo

Triagem

Recolha e Transporte Interno

Armazenamento

Tratamento

Deposição Final
Com base na sua natureza maioritariamente infecciosa, o processo de gestão de resíduos de
COVID-19 em instalações de saúde está representado na figura 5.
Figura 3. Esquema do processo de gestão de resíduos de COVID-19

Todos os resíduos hospitalares produzidos em centros de internamento
de COVID-19, nos isolamentos transitórios e nas salas de triagem,
devem ser considerados POTENCIALMENTE INFECTANTES.
Caixotes de Lixo nas
Fontes de Produção

Deverão ter tampa e pedal, estar
devidamente rotulados e devem
conter um saco plástico por dentro
(preferencialmente vermelho)

Triagem/ Segregação
na Fonte

Os resíduos devem ser separados na
fonte de produção e por quem
executou o procedimento

Condições de
Transporte (interno e
externo)

Os resíduos devem ser transportados
em recipientes com tampa, base e
paredes sólidas e que sejam capazes
de conter fluídos, fáceis de lavar e
desinfectar

Armazenamento/
Tratamento

Antes da deposição final, o lixo deve
passar por um tratamento (caso seja
necessário) e ser armazenado no
estacionamento temporário bem
identificado e com acesso restrito

Deposição Final

Tratar os resíduos como infectantes

Todos os profissionais que fazem o manuseio de resíduos hospitalares devem estar
devidamente equipados (avental impermeável, luvas de limpeza, botas de borracha,
barrete, óculos de protecção ou protector facial e máscara)
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3.3. Medidas de Gestão de Resíduos
3.3.1. Minimização de resíduos, reutilização e reciclagem
A redução da produção de resíduos também pode ser alcançada através da implementação
de certas práticas16, tais como:
 Execução de boas práticas na utilização e manutenção de produtos e equipamentos;
 A elaboração e aplicação de códigos de boas práticas em actos médicos e de
enfermagem e a realização de uma correcta triagem dos Resíduos Hospitalares
produzidos são atitudes conducentes a uma diminuição dos quantitativos produzidos por
cada grupo de resíduos;
 Redução na fonte – a aplicação de restrições de forma a assegurar a selecção de
métodos ou produtos menos tóxicos ou que produzam menos resíduos;
 Critérios na aquisição – podem ser adoptadas medidas nos processos de aquisição
de materiais e produtos, de modo a assegurar a:
- Entrega atempada de encomendas;
- Aceitação de retorno de stocks;
- Aceitação de resíduos mais complexos por parte do fornecedor;
- Verificação de datas de validade;
- Gestão de stocks – aplicado particularmente ao uso de produtos químicos e
farmacêuticos: Utilização dos produtos mais antigos em 1.º lugar (First in First Out FIFO);
- Prevenção da acumulação de grandes quantidades de produtos fora de prazo
(produtos esterilizados, reagentes, desinfectantes, medicamentos e outros),
limitando a produção de resíduos às embalagens, as quais devem ser recicladas,
desde que não haja qualquer contra-indicação para o efeito;
- Utilização de todo o conteúdo de uma embalagem;
- Triagem correcta – separação cuidada dos Resíduos Hospitalares nos diferentes
grupos o que ajuda a diminuir a sua produção, minimizando a quantidade de Resíduos
Hospitalares perigosos.
A – Equipamento de Protecção Individual
As seguintes intervenções podem minimizar a necessidade de EPI, protegendo os profissionais
de saúde e outras pessoas da exposição à infecção em ambientes de saúde:
 Usar barreiras físicas para reduzir a exposição ao vírus, como janelas de vidro ou plástico.
Essa abordagem pode ser implementada em áreas onde os pacientes se apresentam pela
primeira vez, como áreas de triagem, balcão de atendimento no pronto-socorro ou na
janela da farmácia em que a medicação é recolhida.
 Impedir que os profissionais de saúde entrem nos quartos dos pacientes com COVID-19
se eles não estiverem envolvidos no atendimento directo. Considere agrupar as atividades
para minimizar o número de vezes que uma sala é inserida (por exemplo, verifique os
sinais vitais durante a administração do medicamento; tenha comida entregue pelos
profissionais de saúde enquanto eles prestam outros cuidados) e planear que atividades
serão realizadas ao lado da cama.

16

Direcção Geral de Saúde. 2007. Plano de gestão de resíduos hospitalares em centros de saúde. ISBN: 978-972-675-171-7
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3.3.2. Segregação de resíduos, embalagem, código de cores e rotulagem
Para as instalações de saúde COVID-19, os resíduos são segregados de acordo com as
seguintes principais categorias: resíduos infectantes (1); resíduos infectantes perfurantes ou
cortantes (2) e resíduos não perigosos / resíduos em geral (3) conforme apresentado na
(Tabela 8).
Na segregação de resíduos, deve-se ter em atenção os seguintes aspectos:
 O recipiente geral de resíduos deve estar perto da pia ou por debaixo de um dispensador
de toalhas, incentivando a equipa a colocar as toalhas no recipiente correcto próximo da
fonte;
 Recipientes para resíduos infectantes não devem ser colocados em áreas públicas, porque
pacientes e visitantes podem usá-los e entrar em contacto com resíduos potencialmente
infectantes.
 Os caixotes de lixo infectante devem estar localizadas o mais próximo possível de onde os
resíduos são produzidos (por exemplo, postos de enfermagem, salas de procedimentos
ou pontos de atendimento).
 A colocação de contentores de objectos perfurantes ou cortantes e caixas de segregação
em carrinhos de tratamento permite que a equipa médica separe os resíduos à beira da
cama, mas também facilita o seu transporte para zonas de tratamento de resíduos.
 Os sacos ou caixotes do lixo e os contentores de resíduos cortantes não devem ser cheios
até mais de três quartos (ou até a linha de enchimento dos contentores para resíduos
cortantes, quando marcados). Uma vez atingido esse nível, eles devem ser selados,
estando assim prontos para a recolha;
 Os sacos de plástico nunca devem ser grampeados, mas podem ser amarrados ou selados
com uma etiqueta ou gravata plástica;
 Sacos ou contentores de reposição devem estar disponíveis em cada área de produção de
resíduos.
 Idealmente, todos os sacos, especialmente os de resíduos infectantes, devem ser
rotulados com a data, o tipo de resíduo e o ponto de geração para permitir que ele seja
rastreado até a sua deposição. Sempre que possível, o peso dos resíduos também deve
ser rotineiramente registado.
Sistema básico de três caixotes: O sistema mais simples e seguro de segregação de resíduos
é separar todos os resíduos perigosos dos resíduos gerais não perigosos (que geralmente são
em maior quantidade) na fonte de produção. No entanto, para garantir que a equipa e os
pacientes estejam protegidos, a porção de resíduos perigosos é normalmente separada em
duas partes: resíduos perfurantes e cortantes usados e itens altamente infectantes.
Tabela 4. Esquema de segregação e recolha de resíduos
Categorias de
Resíduos
Infectante (1)
(inclui
resíduos
patológicos)

Cor e Marcação dos
Contentores/Caixotes
Amarelo, com o símbolo
de risco biológico
(resíduos altamente
infectantes devem ser
adicionalmente
marcados como
ALTAMENTE
INFECTANTES).

Tipo de Contentor

Frequência de Recolha

Saco plástico resistente à
prova de vazamento,
colocado num contentor
(os sacos para resíduos
altamente infectantes
devem poder ser
autoclavados).

Quando três quartos do
contentor estiverem
preenchidos ou pelo
menos uma vez por dia.
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Categorias de
Resíduos

Cor e Marcação dos
Contentores/Caixotes

Perfurante ou
Cortante (2)

Amarelo, marcado
SHARPS com símbolo de
risco biológico.

Recipiente à prova de
perfuração.

Quando estiver
preenchido até à linha ou
três quartos preenchido.

Geral (sem
perigo) (3)

Preto

Saco de plástico dentro de
um recipiente ou
recipiente que é
desinfectado após o uso.

Quando três quartos do
contentor estiverem
preenchidos ou pelo
menos uma vez por dia.

Químico e/ou
farmacêutico*

Castanho, rotulado com
o símbolo de perigo
apropriado.

Saco de plástico ou
recipiente rígido.

Conforme necessário.

Tipo de Contentor

Frequência de Recolha

Radioactivo

Rotulado com símbolo
Caixa de chumbo.
Conforme necessário.
de radiação.
* Esta tipologia também é considerada infectante para o caso de COVID-19.

3.3.3. Recolha e transporte interno
Para a recolha e transporte interno adequado, deve-se considerar o seguinte:
 O transporte interno deve ocorrer sempre que possível, em horários menos
movimentados (ou seja, à noite ou muito cedo) e deve usar pisos, escadas ou elevadores
separados dos pacientes;
 As rotas regulares de transporte e os horários de recolha devem ser fixos e confiáveis;
 As rotas definidas devem ser usadas para evitar a exposição da equipa e dos pacientes e
para minimizar a passagem de carrinhos carregados pelo atendimento ao paciente e
outras áreas limpas;
 Rotas separadas para o transporte de resíduos perigosos e não perigosos devem ser
planeadas e usadas. Em geral, uma rota de resíduos deve seguir o princípio de “limpo para
sujo”;
 A recolha deve começar nas áreas médicas mais higienicamente sensíveis (por exemplo,
terapia intensiva, diálise, salas de operações) e seguir uma rota fixa em torno de outras
áreas médicas e locais de armazenamento intermediários;
 Os tempos de recolha devem ser fixos e adequados à quantidade de resíduos produzidos
em cada área da instalação de saúde;
 Geralmente, os resíduos patológicos e infectantes devem ser recolhidos pelo menos uma
vez por dia;
 Os resíduos gerais não devem ser recolhidos ao mesmo tempo, ou no mesmo carrinho,
que resíduos infectantes;
 Todos aqueles que lidam com resíduos de serviços de saúde devem usar EPI (botas,
vestido de mangas compridas, luvas resistentes, máscara e óculos de proteção ou
protector facial) e realizar a higienização das mãos após removê-los.

3.3.4. Tratamento e deposição interna de resíduos
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Todos os resíduos de serviços de saúde devem ser tratados internamente, de preferência, e
depois depositados com segurança. Se o lixo for transferido para um local externo, é essencial
entender onde e como será tratado e depositado. Para tal, deve-se considerar o seguinte:
 Os resíduos gerados nas áreas de espera dos centros de saúde podem ser classificados
como não perigosos e devem ser depositados em sacos pretos fortes e fechados
completamente antes da recolha e deposição pelos serviços municipais de resíduos;
 Pode ser necessário adquirir capacidade adicional para o tratamento interno de resíduos,
preferencialmente por meio de tecnologias alternativas de tratamento, como autoclave
ou incineradores de queima de alta temperatura, e pode ser necessário instalar sistemas
para garantir seu funcionamento contínuo.
O Hospital de campanha irá usar a incineradora que funciona no Hospital Central Aires de
Menezes.

B – Tratamento e Deposição de Amostras




Qualquer superfície ou material conhecido por estar ou potencialmente estar
contaminado por agentes biológicos durante as operações do laboratório deve ser
correctamente desinfectado para controlar os riscos infectantes.
Processos adequados para a identificação e segregação de materiais contaminados
devem ser adoptados antes da descontaminação e / ou deposição.
Onde a descontaminação não puder ser realizada internamente, os resíduos
contaminados devem ser embalados de maneira aprovada (à prova de vazamentos) para
transferência para outra instalação com capacidade de descontaminação.

C – Tratamento e Deposição de Fezes e Excrementos










Os excrementos encontrados em superfícies como roupa de cama ou no chão devem ser
cuidadosamente removidos com toalhas e imediatamente depositados com segurança
num vaso sanitário ou latrina.
Se as toalhas forem de uso único, devem ser tratadas como lixo infectante; se forem
reutilizáveis, devem ser tratados como roupas de cama sujas.
A área deve ser limpa e desinfectada seguindo as orientações publicadas sobre
procedimentos de limpeza e desinfecção de fluidos corporais derramados.
Os EPI sujos devem ser colocados em um saco selado para posterior lavagem segura.
Se não for possível realizar o tratamento externo, o tratamento interno com excrementos
pode ser feito com cal. Esse tratamento envolve o uso de uma lama de 10% de cal
adicionada à lama de 1 parte por 10 partes de resíduo.
Após a deposição dos excrementos, as bacias devem ser limpas com detergente neutro e
água, desinfectadas com uma solução de cloro a 0,5% e depois enxaguadas com água
limpa.
A água de limpeza deve ser depositada num dreno, vaso sanitário ou latrina.
Outros desinfectantes eficazes incluem compostos de amônio quaternário disponíveis
comercialmente, como cloreto de cetilpiridínio, usado de acordo com as instruções do
fabricante e ácido peracético ou peroxiacético em concentrações de 500-2000 mg / .
As latrinas ou tanques de retenção devem ser desenhados para atender à demanda dos
pacientes, considerando potenciais aumentos repentinos nos casos, e deve haver um
cronograma regular para esvaziá-los com base nos volumes de águas residuais gerados.
Se o paciente não puder usar a casa de banho, os excrementos devem ser recolhidos com
uma fralda ou uma vasilha limpa, e imediatamente e cuidadosamente depositados numa
casa de banho ou latrina separada, usada apenas por casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19. Em todos os serviços de saúde, incluindo aqueles com casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19, as fezes devem ser tratadas como um risco biológico.
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D. Gestão segura de cadáveres
Embora o risco de transmissão do COVID-19 pelo manuseio do corpo de uma pessoa falecida
seja baixo, os profissionais de saúde e outros que lidam com cadáveres devem aplicar as
normas de precaução o tempo todo, tais como:
 Os profissionais de saúde ou a equipa do necrotério que prepara o corpo devem usar:
roupa de banho, bata descartável impermeável (ou bata descartável com avental
impermeável), luvas, máscara facial (de preferência) ou óculos de protecção e botas.
 Após o uso, o EPI deve ser cuidadosamente removido e descontaminado ou depositado
como lixo infectante assim que possível e a higiene das mãos deve ser realizada.
 O corpo de uma pessoa falecida confirmada ou suspeita de ter COVID-19 deve ser
embrulhada em pano ou tecido e transferida o mais rápido possível para a área mortuária.
 As bolsas para o corpo não são necessárias para o vírus COVID-19, embora possam ser
usadas por outros motivos (por exemplo, vazamento excessivo de fluido corporal)17.
3.3.5. Transporte e deposição em instalações de gestão de resíduos externas
Os veículos que transportam resíduos, principalmente os infectantes, devem ter uma área de
carga selada e não absorvente capaz de ser trancada, desinfectada e separada da cabine do
motorista. Devem ser devidamente identificados e os movimentos devem ser registados de
modo a facilitar o rastreamento, caso se confirme alguma situação de infecção.
O EPI (vestido de mangas compridas, luvas, botas, máscaras e óculos de proteção ou protector
facial) deve ser usado sempre que se manusear ou transportar excrementos para fora das
instalações, e deve-se tomar muito cuidado para evitar respingos. Para as equipa, isso pode
incluir bombear tanques ou descarregar caminhões-bomba. Depois de manusear os resíduos
e, uma vez que não haja risco de exposição adicional, os indivíduos devem remover seus EPI
com segurança e realizar a higiene das mãos antes de entrar no veículo de transporte. O EPI
sujo deve ser colocado em um saco selado para posterior lavagem segura.

3.3.6. Tratamento de águas residuais
Até o momento, não há evidências de que o vírus COVID-19 tenha sido transmitido por
sistemas de esgoto com ou sem tratamento de águas residuais. No entanto, como fragmentos
virais foram encontrados nos excrementos e por causa de outros riscos potenciais de doenças
infecciosas decorrentes dos excrementos, as águas residuais devem ser tratadas em trabalhos
de tratamento centralizado de águas residuais bem projetados e bem geridas. Cada estágio
do tratamento (assim como o tempo de retenção e a diluição) resulta em uma redução
adicional do risco potencial. Uma lagoa de estabilização de resíduos (isto é, uma lagoa de
oxidação) é geralmente considerada uma tecnologia prática e simples de tratamento de águas
residuais, particularmente adequada para a destruição de patógenos, como tempos de
retenção relativamente longos (20 dias ou mais) combinados com a luz solar, níveis elevados
de pH e atividade biológica servem para acelerar a destruição de patógenos. Uma etapa final
de desinfecção pode ser considerada se as estações de tratamento de águas residuais
existentes não forem optimizadas para remover o vírus.
Deposição seguro de água cinza ou água da lavagem de EPI, superfícies e chão
A OMS recomenda que luvas utilitárias ou aventais plásticos reutilizáveis para serviços
pesados sejam limpos com água e sabão e, em seguida, descontaminados com solução de
17

Organização Mundial da Saúde. Março, 2020. Infection prevention and control for the safe management of a dead body in
the context of COVID-19: interim guidance. WHO/2019-nCoV/lPC_DBMgmt/2020.1
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hipoclorito de sódio a 0,5% cada vez que forem usados. Luvas descartáveis feitas de nitrilo ou
látex e aventais devem ser depositados como lixo infectante após cada uso e não reutilizados;
a higiene das mãos deve ser realizada após a remoção do EPI. Se a água cinza incluir
desinfectante usado na limpeza anterior, ela não precisará ser clorada ou tratada novamente.
No entanto, é importante que essa água seja descartada em drenos conectados a um sistema
séptico, a um esgoto ou a um poço de imersão. Se a água cinza for descartada em um poço
de imersão, o poço deve ser vedado dentro do recinto da unidade de saúde para evitar
adulterações e evitar possível exposição em caso de transbordamento.

3.3.7. Resumo dos métodos de tratamento e deposição de resíduos infectantes
Conforme mencionado anteriormente, alguns métodos de tratamento podem e devem ser
realizados na ICS de modo a reduzir a possibilidade de infecção ao longo da cadeia de
transporte, tratamento e deposição que seria realizado por uma ou várias entidades externas.
No entanto, nem todas as instalações têm capacidade para tal por diversos motivos como a
localização geográfica e distância entre entidades prestadoras dos serviços necessários,
capacidade financeira e humana para gestão dos resíduos, entre outros.
A Tabela 9 resume os métodos de tratamento e deposição consoante a tipologia de resíduos
infectantes produzidos, permitindo a selecção dos métodos mais apropriados de acordo com
as prioridades definidas para a ICS em questão.
Tabela 5. Resumo dos métodos de tratamento e deposição de resíduos infectantes
Categorias de
Resíduos
Infectante ou
patológico

Perfurante ou
Cortante
Farmacêutico

Químico

Contentores
pressurizados

Tratamento
- Incineração
- Desinfecção química
- Autoclavagem
- Biológico
- Incineração
- Incineração
- Encapsulamento
- Diluição
- Inertização
- Dissolução
- Incineração de fornos rotativos
- lagoas de tratamento
- Incineração pirolítica
- Neutralização
- Encapsulamento
- Diluição
- Esmagar contentores
danificados

Método de Deposição
- Aterros sanitários
- Enterro seguro
- Deposição em esgotos
- Aterros sanitários
- Enterro seguro
- Aterros sanitários (quantidades
pequenas)
- Enterro seguro (quantidades pequenas)
- Deposição em esgotos
- Enterro seguro (quantidades pequenas)
- Devolução ao fornecedor

- Reciclagem; Reutilização
- Devolução ao fornecedor
- Aterros sanitários
- Explosão controlada (geralmente
feita por unidades militares especializadas)
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4. Preparação e Resposta a Emergências
4.1. Plano de Resposta a Emergências (PRE)
Mesmo ao realizar trabalhos de baixo risco e seguindo todos os principais requisitos de
segurança, ainda podem ocorrer incidentes. Para reduzir a probabilidade de infecção por um
agente biológico ou reduzir as consequências de tais incidentes, um plano de contingência
(Plano de Resposta a Emergências – PRE) é essencial para fornecer procedimentos específicos
a serem seguidos em possíveis cenários de emergência que se a unidades sanitárias e
laboratórios que lidam com assuntos de COVID19.
O gestor das instalações de saúde e laboratórios de referência devem designar um especialista
para a coordenação da implementação do PRE, no entanto deve garantir que todo o pessoal
receba formação adequada e realize ensaios de situações de emergência de modo regular,
assegurando que todos possuem o conhecimento necessário para reagir o mais rapidamente
possível a qualquer imprevisto.
A comunicação do incidente deverá iniciar com as entidades envolvidas na resposta rápida e
resolução do incidente, expandindo para as comunidades afectadas por ordem de
susceptibilidade ao incidente ocorrido, para garantir a resolução pacífica, rápida, eficaz e
sensata por parte dos envolvidos e reduzindo a propagação de pânico e mensagens falaciosas.

4.1.1. Incidentes na Instalação de Cuidado de Saúde (ICS)
Tipologia de Incidentes:
 Libertação de substâncias infecciosas no ambiente:
o Interrupção da rotina de ventilação ou ventilação inadequada nas enfermarias;
o Derrames aquando da recolha e transporte interno;
o Identificação inadequada ou mistura de resíduos infecciosos com resíduos não
infecciosos;
 Falha de equipamento técnico e médico;
 Incêndio.
Medidas de Mitigação:
 No caso da libertação de substâncias no ambiente, instituir um sistema de notificação das
autoridades competentes para a aplicação de medidas de contenção e restrições
apropriadas, de modo a reduzir a velocidade de propagação da infecção;
 Caso os resíduos não infecciosos sejam misturados com os resíduos infecciosos, o
tratamento e deposição de todos os resíduos deve ser como se fossem infecciosos.
 Garantir a manutenção adequada e regular do equipamento técnico e médico,
notificando qualquer anomalia ao fornecedor com a maior brevidade possível.
 Fornecer um sistema de alarme de incêndio, incluindo sensores de temperatura em zonas
de tratamento de resíduos e garantir que os equipamentos de combate a incêndios
estejam em locais acessíveis, assim como o acesso seguro e disponibilidade adequada de
água.
 Garantir as dimensões e luminosidade adequadas de corredores, janelas e portas,
prevendo a necessidade de evacuação das instalações em caso de emergência.
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4.1.2. Incidentes de Laboratório
Tipologia de Incidentes:
 Exposição a aerossóis durante o processamento da amostra;
 Salpicos oculares durante o processamento da amostra;
 Derrame de material de cultura infecciosa;
 Vazamento de amostra aquando da sua recepção.
Medidas de Mitigação:
 O pessoal deve ser treinado nesses procedimentos e ter treinamento periódico de
actualização para manter a competência. Os kits de primeiros socorros, incluindo
suprimentos médicos, como lavagens oculares e bandagens, devem estar disponíveis e
facilmente acessíveis ao pessoal. Eles devem ser verificados rotineiramente para garantir
que os produtos estejam dentro das datas de validade e na quantidade adequada.
 Todos os incidentes devem ser relatados ao pessoal apropriado em tempo útil. Um registo
por escrito de acidentes e incidentes deve ser mantido, de acordo com as
regulamentações nacionais, quando aplicável. Qualquer incidente que ocorra deve ser
relatado e investigado em tempo útil e usado para actualizar os procedimentos do
laboratório e aceder os planos de resposta a emergências.
 Os kits de derrame, incluindo derrames de desinfectantes, devem ser facilmente
acessíveis ao pessoal. Dependendo do tamanho, localização, concentração e/ou volume
do derrame, diferentes protocolos podem ser necessários. Procedimentos escritos para
limpeza e descontaminação de derrames devem ser desenvolvidos para o laboratório e
seguidos por pessoal adequadamente treinado18.

4.1.3. Incidentes em Instalações de Tratamento de Resíduos
Devido aos processos de tratamento e deposição de resíduos, é essencial que as instalações
de tratamento de resíduos adiram às Normas de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS)
específicas, devido aos inúmeros imprevistos que poderão ocorrer, com um maior foco na
prevenção através da aplicação de Boas Práticas da Indústria Internacional (GIIP).

18

Organização Mundial da Saúde. Fevereiro, 2020. Laboratory biosafety guidance related to the novel coronavirus (2019nCoV): Interim Recommendations. WHO/WPE/GIH/2020.1
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5. Organização Institucional e Capacitação
5.1. Funções e Responsabilidades
O Ministério da Saúde (MS) será responsável pela implementação geral das atividades do
projecto. O MS trabalhará em estreita colaboração com outras agências de saúde e para além
da saúde, incluindo o Ministério das Finanças e a AFAP (Agência Fiduciária de Gestão de
Projectos), na implementação do projecto. A Unidade de Coordenação do Projecto (UCP) será
criada sob o MS para fortalecer a capacidade técnica do MS. Com uma UCP para o projecto, a
AFAP forneceria apoio às actividades fiduciárias do Projecto com todas as outras actividades
e responsabilidades atribuídas à UCP. Especificamente, a AFAP será responsável pelos
desembolsos, compras, gestão financeira e salvaguardas. A equipa da UCP incluirá
especialistas técnicos e especialistas na área de gestão de projectos, monitoramento e
avaliação.
Para alcançar o mais alto nível de eficácia na resposta a um surto de SARI, como o surto de
COVID-19, usando as estratégias e práticas recomendadas, um programa do PCI com uma
equipa dedicada e treinada ou pelo menos um ponto focal do PCI deve estar em vigor e
apoiado pelo gestor sénior nacional e gestor sénior da instalação de saúde. Em países onde o
PCI é limitado ou inexistente, é essencial começar por garantir que pelo menos os requisitos
mínimos para o PCI sejam cumpridos o mais rápido possível, tanto no nível nacional quanto
nas instalações, e progredir gradualmente para o pleno cumprimento de todos as
componentes principais do PCI, de acordo com os planos prioritários locais (Fig.6).
Figura 4. Hierarquia de responsabilidades para a implementação do PCIGR

Nível
Nacional

UCP Especialistas

Especialista
de PCI

Ministério
da Saúde

Especialista
de EHS

Nível da
Instalação
de Saúde
Gestor da
ICS
Ponto Focal
de PCI

Especialista
de OHS
O MS deverá incentivar o estabelecimento de parcerias com o sector privado de modo a
estabelecer mecanismos operacionais apropriados para garantir que as cadeias de
fornecimento de recursos e equipamentos, tanto do sector da saúde como das áreas
periféricas (saneamento, alimentação, logística entre outros) continuem a fornecer suporte a
nível nacional. Devem ser negociados compromissos com fabricantes e revendedores para
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garantir a compra de suprimentos críticos, evitar falhas de estoque e mitigar interrupções e
acumulação de mercado19.

5.2. Treinamento e Capacitação
Para a implementação bem sucedida das normas e recomendações do PCIGR, é importante
assegurar que os grupos-alvo e as partes interessadas que desempenham um papel na
implementação do PCIGR tenham acesso ao treinamento e provisões apropriadas 20 , 21 .Os
treinamentos a seguir foram identificados para todos os envolvidos neste PCIGR, conforme
apresentado na Tabela 10.
Tabela 6. Formato de treinamento e capacitação proposto para a implementação do PCIGR

Módulo
Prevenção e Controle de Infecção
durante os cuidados de saúde quando
houver suspeita de nova infecção por
coronavírus (nCoV)

Duração

Participantes
Todo o pessoal de cuidados de saúde

45 min

Prevenção e Controle de Infecção para
a gestão segura de cadáveres no
contexto do COVID-19

45 min

Gestores de instituições de saúde e casas
mortuárias, autoridades religiosas e de
saúde pública

Avaliação de risco e gestão de
trabalhadores de saúde expostos no
contexto do COVID-19

45 min

Todos os profissionais de saúde que
foram expostos a um paciente
confirmado com COVID-19 numa
instalação de saúde

Uso racional de equipamento de
protecção individual para a doença do
coronavírus (COVID-19)

45 min

Os envolvidos na distribuição e gestão de
EPI, bem como as autoridades de saúde
pública

Água, saneamento, higiene e gestão de
resíduos de COVID-19

45 min

Profissionais e prestadores de serviços
de água e saneamento

Gestão de resíduos

45 min

Trabalhadores médicos, trabalhadores
de gestão de resíduos, produtos de
limpeza e empreiteiros de gestão de
resíduos




45 min

Equipa da UCP



Gestão de queixas
Envolvimento de Partes
Interessadas
Género

19

Organização Mundial de Saúde. Abril, 2020. COVID-19: Strategic Preparedness and Response Plan.
Organização Internacional Laboral. Maio, 2020. ILO Standards and COVID-19.
21
Inter-American Development Bank (IDB). 2020. Guidance for Infrastructure Projects on COVID-19: A Rapid Risk Profile and
Decision Network.
20
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6. Monitoramento e Elaboração de Relatórios
6.1. Objectivos de Monitoramento
A implementação das medidas do PCI deve ser supervisionada pelo gestor da ICS em
coordenação com o ponto focal de PCI à nível da instalação 22 . Os objectivos do
monitoramento são:
 Determinar se o PCI está a ser implementado em conformidade com salvaguardas
ambientais e sociais e acordos legais;
 Garantir que há um registo adequado do fluxo de resíduos de saúde;
 Implementar um sistema de gestão de informação que possibilite o rastreamento e
registo do fluxo de resíduos deste o ponto de produção, triagem, empacotamento,
transporte interno, tratamento, armazenamento temporário até ao transporte para
entidades externas apropriadas;
 Identificar os problemas que surgirem durante a implementação e recomendar meios
para resolução e melhoria dos processos/operações;
 Recomendar alterações conforme apropriado, à medida que o PCI evolui ou as
circunstâncias mudam; e
 Identificar os principais riscos e impactos para projectar a sustentabilidade e
recomendar estratégias apropriadas de gestão de riscos.

6.2. Cronograma e Responsabilidades
Um plano de monitoramento detalhado será desenvolvido com o objectivo de garantir a
implementação bem-sucedida deste PCIGR, cujas actividades principais, cronograma e
responsabilidades estão apresentadas na Tabela 11.

22

Organização Mundial de Saúde. 2018. Improving Infection Prevention and Control at the Health Facility.
WHO/HIS/SDS/2018.10
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Tabela 6. Cronograma de implementação e monitoramento do PCIGR
Actividades

Frequência/Período

Responsável

Definição das políticas, regulamento e
actividades do PCI de acordo com as
prioridades da ICS

No início do programa

MS

Implementação do PCIGR na ICS

Anualmente

MS

Controle e supervisão da execução do
plano de actividades do PCIGR

Registo diário
Relatório mensal

Ponto focal do PCI
da ICS

Visitas para avaliação de conformidade
com as medidas do PCI

Mensalmente ou conforme
necessário

Ponto focal do PCI
– UCP

Relatório de implementação do PCIGR

Anualmente

Gestor da ICS

Relatório de auditoria de
monitoramento do PCIGR

Trimestralmente
- deve ser submetido ao
Banco Mundial

Equipa de
salvaguarda
ambiental e social
– UCP

6.3. Monitoramento de Indicadores Ambientais e Sociais
O MS, principalmente os membros da UCP com foco na salvaguarda ambiental e social, deve
considerar os critérios que requerem medição. Na lista abaixo são apresentados critérios que
geram indicadores mensuráveis através dos formulários de triagem e no registo diário a ser
efectuado pelas ICS. Deste modo garante-se a flexibilidade na fase de definição das medidas
apropriadas de PCI de acordo com as prioridades e contexto local e, através de uma
abordagem participativa.
As principais questões a serem consideradas no monitoramento do PCIGR incluem:
 Monitoramento de novos casos de COVID-19 na população e na equipa de saúde;
 Consciencialização sobre saúde, segurança e meio ambiente entre as comunidades e a
equipa de saúde;
 Incidentes de segurança rodoviária envolvendo motoristas de ambulância ou actividades
relacionadas ao COVID-19;
 Reclamações da comunidade;
 Número de profissionais de saúde treinados em prevenção e controle de infecção de
acordo com os protocolos aprovados pelo MS;
 O país preparou um sistema de referência para cuidar de pacientes com COVID-19;
 Número de laboratórios designados com equipa treinada para realizar o diagnóstico de
COVID-19;
 Número de incidentes relacionados à má administração de resíduos relacionados ao
COVID-19.
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6.3.1. Monitoramento do processo de participação
A abordagem participativa implica a recolha e integração de considerações de monitoramento
de todas as partes envolvidas ao longo do ciclo de implementação do PCIGR23. De seguida
encontram-se os indicadores adequados:
 Número e percentagem de famílias afectadas consultadas durante a fase de
planeamento;
 Nível de participação das pessoas afectadas na tomada de decisão;
 Nível de entendimento dos impactos e mitigação do PCIGR;
 Eficácia das autoridades locais na tomada de decisões;
 Frequência e qualidade das reuniões públicas;
 Grau de envolvimento de mulheres ou grupos desfavorecidos nas discussões;
 Número de queixas levantadas e tratadas pelo PCIGR.

6.4. Indicadores de Desempenho do PCIGR
Os indicadores de desempenho do programa do PCI devem ser ajustados de acordo com as
prioridades locais. A nível da instalação, a seguinte estrutura e indicadores mensuráveis
podem ser desenvolvidos num formato padrão para facilitar a comparação e a utilidade da
informação registada ao longo do tempo:
 Estrutura de gestão de profissionais de saúde: redução de resíduos; aumento de
eficiência; padrões de higiene; consciencialização da equipa e pacientes; dados
estatísticos sobre geração de resíduos; recursos financeiros; funcionamento de
responsabilidades; actividades de treinamento e consciencialização; actividades de
monitoramento e registo;
 Recolha de resíduos: Recipientes de recolha suficientes e adequados; eficiência da
segregação de resíduos; frequência de remoção de resíduos; manuseio ecológico de
resíduos;
 Transporte e armazenamento de resíduos: limpeza e funcionamento do equipamento de
transporte; execução dos procedimentos de transporte recomendados; status das
instalações de armazenamento; limpeza; armazenamento separado de itens perigosos;
equipamento de emergência; medidas de travagem e segurança;
 Tratamento de resíduos: incinerador de resíduos infectantes; bom funcionamento do
incinerador; procedimento de manutenção; regulamento de segurança para operação;
eliminação segura de cinzas; sistema de esgoto; funcionamento de fossas sépticas;
procedimento de manutenção; tratamento de água poluída;
 Deposição dos resíduos: operação adequada do local do aterro; operação adequada do
poço de resíduos para resíduos infectantes; transporte de resíduos químicos e
radioativos;
 Limpeza geral: recipientes não muito cheios; nenhum material perfurante ou cortante
usado no exterior ou a transbordar dos seus contentores; sem resíduos fétidos nas
instalações ou nos arredores das instalações; sem fezes expostas no local; fossas de lixo
não muito cheias.

23

Banco Mundial. Março, 2020. Technical Note: Public Consultations and Stakeholder Engagement in WB-supported operations
when there are constraints on conducting public meetings.
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Anexo 1 – Modelo de Procedimentos do Plano de Controlo de Infecções e Gestão de Resíduos: Checklist
e Orçamento
Actividades
-

Operação geral
da ICS – questões
ambientais

Operação geral
da ICS – questões
de segurança e
saúde no trabalho
(OHS)

Potenciais Riscos e Impactos
Ambientais e de Saúde
Contaminação do solo por
detergentes e produtos químicos
de laboratório; Poluição da água
por detergentes e produtos
químicos usados em laboratório;
Águas residuais infecciosas e
sangue contaminado.

Medidas de Mitigação Propostas
-

Utilizar sistemas adequados de
drenagem de resíduos que conduzam a
fossas sépticas ou instalações públicas
de esgoto

Responsabilidade
s
Nível Nacional –
MS/Especialista
de EHS;

Cronogram
a

Orçament
o
1500

Nível da
Instalação –
Gestor da ICS
Operação

-

Poluição do ar pela fumaça dos
incineradores

-

-

Uso inadequado de EPI, reduzindo
a eficiência na protecção;
Exposição ocupacional a
substâncias infecciosas.

-

Garantir que apenas resíduos
orgânicos e combustíveis entrem nos
incineradores; Treinar funcionários
sobre como operar os incineradores;
realizar a manutenção regularmente
para garantir o funcionamento
correcto.
Fornecer roupas de proteção
adequadas e adequadas aos
profissionais de saúde; Os profissionais
de saúde devem atender a um caso
suspeito ou confirmado e trocar de
roupa ou desinfetar antes de atender
outra pessoa; Treinar a equipa sobre o

0

Nível Nacional –
MS/Especialista
de OHS;
Operação

24 000

Nível da
Instalação –
Gestor da ICS
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Potenciais Riscos e Impactos
Ambientais e de Saúde

Actividades

Medidas de Mitigação Propostas

Responsabilidade
s

Cronogram
a

Orçament
o

Operação

500

uso adequado de EPI e manuseio de
pacientes;
Use cloro para limpar as instalações e a
roupa; Os enterros de pacientes
mortos devem ser realizados por
profissionais de saúde treinados.
-

Uso inadequado de EPI,
conduzindo a uma maior
deposição.

-

Minimização,
reutilização e
reciclagem

Entrega e
armazenamento
de amostras,
reagentes,
suprimentos
farmacêuticos e
médicos

Derrame.

-

-

Incentivar as boas práticas na utilização
e deposição de EPI por parte do
pessoal, pacientes e visitantes; Aplicar
restrições de forma a assegurar a
selecção de métodos ou produtos
menos tóxicos ou que produzam
menos resíduos; adoptar medidas nos
processos de aquisição de materiais e
produtos; configurar um processo
rígido de gestão de stock.

Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa

Todos os materiais transportados
dentro e entre laboratórios devem ser
colocados num recipiente secundário
para minimizar o potencial de quebra
ou derrame.

Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa

0

Operação

Garantir a existência e acesso a kits de
derrame e a existência de protocolos
específicos para as substâncias
libertadas.

500
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Actividades
-

-

Armazenamento
e manuseamento
de amostras,
reagentes e
materiais
infectantes

Empacotamento,
código de cores e
rotulação de
resíduos

Potenciais Riscos e Impactos
Ambientais e de Saúde
Libertações acidentais de
substâncias infecciosas ou
perigosas para o meio ambiente.
Exposição ocupacional a
substâncias infecciosas.

Medidas de Mitigação Propostas

-

-

Falha de equipamento técnico e
médico.

-

Incêndio

-

Segregação deficiente e desvio de
resíduos para reutilização não
autorizada, como a reutilização de
seringas e agulhas; mistura de
tipologia de resíduos.

Garantir que pessoal devidamente
treinado está a realizar os
procedimentos e ter treinamento
periódico de actualização para manter
a competência.

Responsabilidade
s

Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa

Garantir a manutenção adequada e
regular do equipamento técnico e
médico, notificando qualquer anomalia
ao fornecedor.

-

Fornecer equipamento de combate a
incêndio; Aumentar a
consciencialização da equipa sobre
acidentes e riscos de incêndio.

-

A segregação deve ocorrer na fonte de
produção de resíduos; os resíduos
devem estar devidamente
identificados; em caso de dúvida,
tratar todos os resíduos como
infectantes; Ter declarações de política
de segregação de resíduos claramente
postadas nas áreas de trabalho.

Cronogram
a

Orçament
o

900

Operação

500

1500

Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa
Operação

0
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Actividades
Recolha e
transporte
interno
Armazenamento
de resíduos
-

Potenciais Riscos e Impactos
Ambientais e de Saúde
Exposição ocupacional a
substâncias infecciosas.

Medidas de Mitigação Propostas
-

Exposição ocupacional a
substâncias infecciosas.

-

Exposição ocupacional a
substâncias infecciosas.

-

Tratamento e
deposição interna
de resíduos

Transporte e
deposição de
resíduos em
instalações de
tratamento de
resíduos externas

Derrame de substâncias
infecciosas no veículo.

-

garantir que o material transportado
esteja devidamente embalado;
proceder à desinfecção cuidada e com
o EPI apropriado.
Os resíduos não devem ser
armazenados mais de 24 horas antes
de serem destruídos.
Utilizar sistemas adequados de
drenagem de resíduos que conduzam a
fossas sépticas ou instalações públicas
de esgoto; Treinar funcionários sobre
como operar os incineradores; realizar
a manutenção regularmente para
garantir o funcionamento correcto.
Informar devidamente à entidade de
recolha e transporte sobre os cuidados
a ter; garantir que o material
transportado esteja devidamente
embalado; garantir o isolamento do
compartimento de transporte em
relação ao condutor; proceder à
desinfecção cuidada e com o EPI
apropriado.

Responsabilidade
s
Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa
Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa
Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa

Cronogram
a

Orçament
o

Operação

22 000

Operação

0

Operação

0

Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa

0

Operação
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Potenciais Riscos e Impactos
Ambientais e de Saúde

Actividades

Medidas de Mitigação Propostas
-

-

Operação da ICS – movimento entre
fronteiras de
amostras,
amostras,
reagentes,
equipamentos
médicos e
materiais
infecciosos
Situações de
Emergência

-

-

Degradação e contaminação do
solo.

Exposição ocupacional a
substâncias infecciosas.

Derrame;
Exposição ocupacional a
infecciosos;
Liberações acidentais de
substâncias infecciosas ou
perigosas para o meio ambiente;
Falha de equipamentos médicos;

-

-

Responsabilidade
s

Cronogram
a

Seguir a especificação fornecida para
escavar poços e enterrar resíduos;
Reabilitar a terra após enterrar
resíduos; O local para enterrar resíduos
deve ser devidamente marcado ou
vedado; Garantir que haja uma
incineração completa dos resíduos.

Orçament
o

0

desembalar os itens numa cabine de
segurança biológica; O pessoal que
desembalar e receber amostras deve
ser adequadamente treinado na
consciencialização dos perigos
envolvidos.

Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa

Plano de Resposta a Emergências.

Nível Nacional –
MS/UCP;

Operação

Nível da
Instalação –
Ponto Focal do
PCI/equipa

0

0
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Actividades
-

Operação de
activos adquiridos
para estadia de
potenciais
pacientes com
COVID-19

Potenciais Riscos e Impactos
Ambientais e de Saúde
Falha nas instalações de
tratamento de resíduos sólidos e
águas residuais;
Fogo;
Outras situações de emergência.
Contaminação dos activos pelo
COVID 19 e propagação do Vírus

Medidas de Mitigação Propostas

Desinfeção dos activos

Responsabilidade
s

Cronogram
a

Orçament
o

Operação

11 000

Nível Nacional –
MS/UCP
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Anexo 2 – Formulário de Requisição de Recolha de Resíduos de Saúde de COVID-19
Requerente de Geração de Resíduos de Saúde
Data da
Distrito
Morada
Nomes
Requisição

Contacto
telefónico

Tipo de
Armazenamento

Registo de Transferência de Resíduos de Saúde
Quantidade
Data de
Empresa
Colector
Quantidade
Gerada (No. Recolha
Recolhida
de
(No. de
Recipientes
Recipientes)
)
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Anexo 3 – Modelo de Acordo de Protecção de Informação Pessoal
Acordo

Ao coletar e transportar resíduos médicos relacionados a infecções por COVID-19, concordo em cumprir as leis ambientais e as diretrizes de
coleta, transporte e sistema operacional de emergência com a devida diligência. Também concordo em não usar as informações pessoais
adquiridas neste processo para fins ilícitos.

Ano _____________Mês______________ Dia______________
Morada: ___________________________
Data de Nascimento: ____________________________
Requerente: ____________________ (Nomes)___________________(Assinatura)
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Anexo 4 – Modelo de Recolha e Deposição Diária de Resíduos de Saúde de Indivíduos em Quarentena
Voluntária

Cidade/Distrito

Vila

No. de
Agregados
Familiares
Recolhidos

Quantidade
Recolhida (kg)

Empresa de
Transporte

Instalação de
Quantidade Depositada
Incineração Hospitalar
(kg)

Total Diário

-

Total Diário

Total

-

Total

42
PCIGR 2020

Anexo III do QGAS COVID19 STP – Plano de Controlo de Infecções e Gestão de Resíduos

Referências
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