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Nesta batalha contra o novo coronavírus, um inimigo invisível, já sabemos que 
a estratégia defensiva mais poderosa é o isolamento social. Mas será que o seu 
espaço de recolhimento está seguro e à prova de contágio? Acredite que, neste 
momento, as melhores armas que temos ao dispor são os materiais de limpeza, as 
luvas, os detergentes e desinfetantes. 

Quando nos protegemos a nós e à nossa casa, estamos também a proteger a 
comunidade, numa altura em que o esforço de todos é decisivo:

É importante incentivar e salvaguardar o papel 
específico de cada pessoa na quebra das cadeias 
de transmissão, contribuindo decisivamente para a 
proteção da comunidade. 

Direção-Geral da Saúde (DGS)

Sabe o que fazer quando vem da rua? Ou que procedimentos adotar no caso 
de ter alguém infetado com o novo coronavírus em casa? Preparámos um guia 
completo para responder a estas e outras questões sobre a desinfeção das 
casas em tempos de COVID-19. 

“
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QUE CUIDADOS DEVE TER 

QUANDO CHEGA A CASA?

1.
Descalce-se de imediato 

e deixe os sapatos sempre 
no mesmo sítio, evitando que 

contactem com zonas desinfetadas. 
Tenha o cuidado de não os guardar 

no mesmo sítio onde tem o 
calçado de andar por casa.

Antes de qualquer outra coisa, é fulcral que 
tenha especial atenção ao momento em 
que chega a casa. É um ponto crítico, 
já que pode trazer o vírus da rua. Para 
minimizar o risco inerente aos objetos 
potencialmente contaminados que 
traz consigo, deve seguir estes 
passos:
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2.
Mude a roupa 

exterior, como camisolas, 
calças ou casaco, e 

reserve-a para lavar sem 
a sacudir, minimizando 

a possibilidade de 
dispersar o vírus.

3.
Lave e desinfete as mãos, 
com todas as precauções 

recomendadas, e esterilize 
chaves, telemóvel e demais 
objetos que tenha utilizado 

no exterior.

4.
Se trouxer compras, 

deve ter cuidados especiais 
para evitar a contaminação 

com o novo coronavírus. 
Encontre um guia 

completo aqui. 
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Nem tudo são más notícias: o coronavírus é um tipo de vírus fácil de matar, 
desde que se usem os produtos indicados para o efeito. É importante que se 
tenha uma postura crítica em relação às receitas de desinfetantes que circulam 
na Internet. Algumas delas, como as que fazem uso de vodka, por exemplo, são 
ineficientes no combate ao vírus.

CASA À PROVA DE CORONAVÍRUS:

QUE DESINFETANTES UTILIZAR?
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Para que a esterilização 
de objetos e superfícies 
seja eficaz, siga estas 
receitas:

Num documento sobre a 
limpeza da casa em tempo de 
coronavírus, a DECO indica que, 
para superfícies rígidas, se 
pode utilizar uma solução 
com, pelo menos, 70% de 
álcool. Utilize o álcool que se 
encontra mais frequentemente 
em farmácias e supermercados, 
de 96%. Dilua-o na seguinte 
proporção: sete partes de álcool 
para três de água.

A DGS recomenda a utilização 
de uma solução à base de lixívia 
para a desinfeção comum de 
superfícies. Dilua uma medida de 
lixívia em 49 medidas iguais de 

água. Num vídeo, a DGS indica 
uma alternativa: cinco colheres 
de sopa de lixívia para quatro 
litros de água. Não misture esta 

solução com outras substâncias, 
sobretudo amoníaco.

96º
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5.
Deixar secar 

ao ar.

4.
Enxaguar apenas 
com água quente.

3.
Deixar atuar 
durante dez 

minutos.

2.
Aplicar o líquido 

desinfetante, garantindo 
uma ventilação adequada. 

A solução só será eficaz 
quando diluída na 
proporção correta.

1.
Lavar a superfície com água e 

detergente, para quebrar a capa 
protetora do coronavírus. A ação 

mecânica, aqui, deve ser enérgica 
(se a superfície o permitir), sem 
esquecer os cantos, as curvas e 

as ranhuras.

COMO FAZER A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES?

Ao passar à desinfeção, há alguns cuidados que deve ter. Use luvas e roupa 
protetora, como um avental de plástico. No final, não se esqueça de retirar 
cuidadosamente as luvas e de as colocar no lixo, no caso 
de serem descartáveis, ou de as lavar com água 
quente e sabão, se forem reutilizáveis. 

Para que as superfícies fiquem bem 
desinfetadas, deve seguir estes passos:
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Na cozinha, há um leque de cuidados a adotar para mitigar o risco de contágio 
com o novo coronavírus:

 > A louça pode ser lavada na máquina ou à mão, mas sempre a uma 
temperatura bastante elevada;

 > Deve lavar primeiro as superfícies com água e detergente e só depois passar 
à desinfeção;

 > Comece por limpar e desinfetar os armários, as bancadas, a mesa e as 
cadeiras, prestando atenção redobrada aos puxadores de portas, armários, 
frigorífico, forno, máquinas de lavar, etc.

 > Por fim, limpe cuidadosamente a torneira, o lavatório e o ralo.

COMO DESINFETAR A COZINHA?
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Na limpeza da casa de banho, há um detalhe que deve mesmo ter em conta, e não 
apenas em tempos de coronavírus: é importante que os produtos de limpeza 
tenham simultaneamente, na sua composição, detergente e desinfetante 
(lixívia, cloreto de benzalcónio ou peróxido de hidrogénio, a título de exemplo).

Tenha especial atenção à sanita, aplicando o detergente com desinfetante 
no interior e exterior. Deixe o produto atuar e, ao final de dez minutos, 
limpe o interior com o piaçaba. O exterior deve ser limpo com um pano, 
preferencialmente descartável. Passe com água quente e deixe secar.

QUE CUIDADOS ESPECIAIS TER COM 

A LIMPEZA DA CASA DE BANHO?

Sequência de 
limpeza:

1. Torneiras, lavatórios e ralos

2. Mobiliário

3. Bidé e banheira (desenrosque 
a cabeça do chuveiro e limpe)

4. Sanita
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Limpeza EFICAZ!



Lave a roupa à 
maior temperatura 

que o material suportar. 
Para travar o vírus, lavar a 

30oC pode não chegar. 
O ideal é lavar, pelo menos, 

a 60oC durante 30 
minutos.

A roupa de cama 
deve ser trocada com 

maior frequência. Retire-a 
sem sacudir e enrole-a de dentro 
para fora, criando uma espécie de 
embrulho. Não encoste a roupa ao 

corpo e coloque-a diretamente 
na máquina. Espere cerca de 
três horas antes de limpar o 

quarto.

No que concerne à lavagem da roupa, 
há algumas precauções a ter em 
consideração:

COMO DEVE TRATAR DOS TÊXTEIS?

Utilize a máquina de 
secar a roupa e o ferro 

de engomar à máxima 
temperatura permitida 
pela roupa. Assim,obtém 
uma melhor higienização 

da roupa.Nas alcatifas, 
cortinas e nos 
tapetes, utilize 

produtos adequados e 
aumente a temperatura 
da água sempre que 

possível.
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ROUPA 

SEMPRE

IMACULADA



No automóvel, pode limpar as superfícies tocadas com maior frequência, como 
o volante, os puxadores das portas, a alavanca das mudanças ou os botões e 
comandos. Deve fazê-lo obrigatoriamente se tiver transportado um passageiro 
que tenha sintomas de coronavírus. A maior parte dos materiais pode ser limpa 
com soluções com, pelo menos, 70% de álcool. Não use lixívia dentro do carro, 
para não danificar os estofos. 

É POSSÍVEL DESINFETAR O CARRO?
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Mude a roupa de cama com 
frequência e lave-a a 60oC.

Use um detergente com 
desinfetante na composição.

Lave a louça e os utensílios a uma 
temperatura elevada.

Limpe o mobiliário usando 
toalhetes com desinfetante ou 
álcool a 70oC.

Use álcool para limpar as 
superfícies mais tocadas nos 
carros. 

QUARTOS

CASA DE BANHO

COZINHA

SALA

GARAGEM
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TEM UMA PESSOA COM 

CORONAVÍRUS EM CASA. 

O QUE DEVE FAZER?

Caso tenha uma pessoa em isolamento 
por suspeita ou confirmação 
de COVID-19, as medidas de 
segurança e higienização devem ser 
escrupulosamente cumpridas.

Limpe e desinfete as superfícies de 
contacto diário nas zonas comuns, 
como as maçanetas, os puxadores, 
os interruptores de luz, os 
comandos, as torneiras, o chuveiro, 
a sanita ou as mesas, por exemplo.

Se possível, mantenha a pessoa 
doente, ou potencialmente 
infetada, num quarto isolado, sem 
contacto com as restantes pessoas 
da casa e com acesso a uma casa 
de banho de uso exclusivo.
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Os resíduos produzidos pela pessoa 
doente precisam de ser tratados de 
forma especial:
> O quarto de isolamento deve ter um caixote de 
abertura não manual com um saco de plástico;
> Só deve encher o saco até dois terços da 
capacidade;
> Sem calcar o saco, feche-o com dois nós 
apertados e coloque-o dentro de outro saco;
> Deposite o saco no contentor do lixo 
indiferenciado, sem o encostar ao corpo. 

Se tiver de partilhar a casa 
de banho, o espaço deve ser 
limpo e desinfetado após cada 
utilização da pessoa infetada 
com coronavírus. De notar que a 
limpeza tem de ser feita com todas 
as precauções recomendadas.

Não se esqueça 
de lavar as 

mãos sempre que 
manusear o saco 
ou o caixote dos 

resíduos!
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No contexto que atravessamos, assiste-nos o dever cívico de adotar todas as 
precauções de segurança indicadas pelas autoridades de saúde, seja na rua 
ou em casa. Este deve ser um tempo de união e esforço coletivo: só assim se 
enfrenta uma pandemia. Por esse motivo, recorde-se de que todos os pequenos 
gestos contam. Ao tomar em consideração todos os cuidados dentro de sua casa, 
estará também a proteger a casa de muitas outras pessoas. 

Seja um agente de saúde pública. 
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