
A pandemia da COVID-19 veio enfatizar a importância da higiene 
e da limpeza. Todas as superfícies em que tocamos – pegas, 
interruptores, corrimãos, etc. – são potenciais focos contaminantes, 
que podem fazer adoecer as pessoas.

Além destas superfícies com uma grande tendência de 

contacto, outras superfícies, como os pisos, podem também 

facilitar a transmissão de doenças se as partículas de vírus 

forem projetadas para o ar. De acordo com um curso de 

micro-aprendizagem do Centro Europeu de Prevenção e 

Controle de Doenças, existem evidências de que as partículas 

do vírus SARS-CoV-2 podem ser deslocadas pelo ar e 

depositadas noutras superfícies.

Por isso é que a limpeza dos pisos é tão importante. O 

primeiro passo essencial para a limpeza e desinfeção dos pisos 

é a aspiração, isto aplica-se tanto a pisos suaves, como duros. 

Em espaços com piso duro, o mais rápido, mais eficaz,  

e a maneira mais segura e segura é limpar o chão com  

uma lavadora. 

Este artigo analisa o papel da aspiração na prevenção das 

infeções, os aspetos a ter em consideração num aspirador 

de pó, bem como as melhores práticas para aspirar com 

segurança e eficácia, em espaços onde patógenos possam 

estar presentes.

COVID-19 : 

A importância da aspiração no controlo 
de infeções

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/online-micro-learning-activities-on-COVID-19
https://publish.nilfisk.com/global/articles/how-to-clean-your-floor-safely/
https://publish.nilfisk.com/global/articles/how-to-clean-your-floor-safely/
https://publish.nilfisk.com/global/articles/how-to-clean-your-floor-safely/


Aspirar: 
O passo fundamental para a limpeza dos solos

Pode um aspirador capturar e reter o vírus que 
causa a COVID-19?

As partículas do vírus são muito pequenas. Os viriões do SARS-CoV-2 medem 

aproximadamente 50-200 nanómetros (nm) de diâmetro. Isto é mais pequeno do que  

o filtro mais eficiente pode reter: 

 – O filtro HEPA retém (High-Efficiency Particulate Air) 99.97% de todas as partículas, 

incluindo 0.3 micrómetros, ou 300 nm.

 – Os filtros ULPA (Ultra Low Penetration Air) retém 99.999% das partículas, incluindo 

0.12 micrómetros, ou 120 nm.

Contudo, a aspiração pode desempenhar um importante papel na redução da quantidade 

de vírus, capturando e retendo o pó, resíduos e outras partículas onde o vírus se pode 

fixar. Como o U.S Centers for Disease Control and Prevention defende: “Quanto menor a 

probabilidade de um vírus entrar no ar, menor a probabilidade de ele ser inalado!”

Aspirar não irá eliminar o SARS-CoV-2 completamente, mas irá dificultar a entrada de 

partículas virais no ar, que podiam ser inaladas ou transportadas para superfícies com  

alta probabilidade ao contacto.

Matar o vírus que causa a COVID-19 requer 

uma desinfeção completa, usando um produto 

químico recomendado e aprovado pelo tempo de 

permanência (visite os sites da Agência Europeia 

de Produtos Químicos e da Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA para ver as listas de produtos 

químicos aprovados). Mas, para a desinfeção ser 

eficiente, a superfície deve estar limpa.

É aqui que entra a aspiração. A aspiração remove  

a sujidade, e os resíduoos presentes no chão,  

para que a desinfecção química seja eficaz.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext
https://www.cdc.gov/hantavirus/technical/hanta/airborne-transmission.html
https://echa.europa.eu/covid-19
https://echa.europa.eu/covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19


O que procurar num aspirador

A remoção eficaz da sujidade dos pisos, para que a desinfeção possa ocorrer, requer um aspirador de pó industrial 

ou profissional de alta qualidade. Neste artigo reunimos várias recomendações a ter em consideração:

1. Potente remoção da sujidade. A eficiência da 

remoção da sujidade é a medida mais importante no 

desempenho de um aspirador. A desinfeção só pode 

ser eficiente se primeiro removermos a sujidade. 

2. Filtração HEPA ou ULPA. O tipo de filtração 

depende do ambiente a ser limpo. Em ambientes 

industriais, a filtração ULPA é frequentemente 

referida, enquanto que a filtração HEPA é mais 

associada aos espaços institucionais e comerciais. 

Para a certificação de um filtro HEPA, este terá 

de ser testado e verificado individualmente. OS 

filtros HEPA que passaram por este processo são 

conhecidos como “verdadeiros” HEPA. Existem 

vários tipos deste filtro no mercado “tipo” HEPA, 

“como” HEPA, ou semelhante; estes filtros não 

foram testados individualmente, nem verificados, 

como tal, a sua eficiência não pode ser garantida. 

Recomendamos que procure por filtros identificados 

como H13, H14 ou U15.

3. Saco do aspirador. Existem modelos de aspiradores 

com e sem saco. Um aspirador com saco irá 

assegurar que as partículas que são recolhidas ficam 

retidas. Com um aspirador sem saco existe um maior 

risco de que as partículas sejam libertadas para o ar, 

enquanto esvaziamos o depósito.

4. Limpeza eficiente nos cantos. A limpeza nos 

cantos é importante para garantir uma limpeza 

completa. Aspiradores ineficientes e acessórios 

pouco adequados irão não só tornar o seu trabalho 

mais difícil, a nível da desinfeção, como também 

irão deixar uma marca cinzenta de pó, ao longo  

das suas paredes.

5. Classificação adequada do tipo de pó.  

Os aspiradores de segurança especial (extratores  

de pó) para o sector da Construção e para a 

Indústria, para poeiras perigosas, estão divididos 

em três classes de uso: Classe L para pó de risco 

moderado, Classe M para pó de risco médio e 

Classe H para o pó de alto risco. Se o seu ambiente 

contiver poeira perigosa, escolha um aspirador 

classificado para a classe de poeira apropriada. 

6. O método adequado para o seu trabalho.  

Os aspiradores têm diferentes formas e tamanhos, 

verticais, mochila, depósito, etc. A cada design 

corresponde uma função específica, assegure-se 

de que escolhe o modelo adequado para a sua 

aplicação.



GD5/10

Limpeza eficaz e prática

 – Baixo nível sonoro para maior conforto do operador e limpeza em 

áreas sensíveis ao ruído

 – Aspirador leve e com um arnês ergonómico para reduzir o cansaço

 – Boa filtração com filtro de escape HEPA

Ver mais

VP 300 HEPA

Aspirador fiável para uso diário

 – Um aspirador fiável para utilização diária. 

 – Alto nível de filtração com o filtro HEPA. O seu baixo nível sonoro de 

58 dB(A) permite que a máquina seja adequado para a limpieza diurna. 

 – Dupla velocidade para uma utilização à medida numa ampla variedade 

de aplicações.

Ver mais

VP600

Aspirador leve, fácil de operar e com possibilidade de escolher  

o cabo mais adequado 

 – Duplo filtro para proteção contra o pó, usando um filtro  

de saco principal e um filtro HEPA de escape

 – Várias opções de saco para o pó

 – Modelo disponível a bateria

Ver mais

Aspiradores profissionais recomendados

Um aspirador fiável para utilização diária. Alto nível de filtração com o filtro HEPA. O seu baixo nível sonoro de 

58 dB(A) permite que a máquina seja adequado para a limpieza diurna. Dupla velocidade para uma utilização 

à medida numa ampla variedade de aplicações.

https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-comerciais/aspiradores-de-p%C3%B3/gd5-back-hepa-basic-eu/p_107417934/
https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-comerciais/aspiradores-de-p%C3%B3/vp300-us/p_906%200904%20010/
https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-comerciais/aspiradores-de-p%C3%B3/vp600-eco-hepa/p_107418540/


IVT1000 CR

Pequeno, leve e um aspirador silencioso que garante segurança  

às salas brancas

 – Extrator de classe H para a recolha de pó de alto risco

 – Estrutura em aço inoxidável para facilitar a limpeza e a esterilização

 – Todos os acessórios podem ser autoclaváveis

Ver mais

VHS110 CR

Aspirador industrial monofásico de pó e água para aplicações  

de salas brancas

 – Filtro principal de classe M para a recolha de pó de risco médio

 – Design GMP e estrutura de aço inoxidável para facilitar a 

limpeza e desinfeção

 – Filtro de extração standard ULPA15 e opcional filtro de aspiração 

HEPA14 ou ULPA15

Ver mais

VHW311

Aspirador industrial totalmente equipado

 – Completamente isolado para uma higiene e desinfeção rápidas 

 – Cumpre com os requisitos GMP

 – Pode ser rapidamente integrado com máquinas de processamento

Ver mais

Aspiradores industriais recomendados

Os aspiradores industriais estão disponíveis com filtro HEPA, e em alguns casos com filtros ULPA, para prevenir a 

libertação de pó extremamente fino. Quando combinados com sacos para o pó ou outros depósitos secundários, 

estes filtros irão reduzir consideravelmente, mas não irão eliminar, o risco de exposição aos resíduos recolhidos. 

Em todos os casos, os EPI’s e o cumprimento das recomendações locais deve ser seguido. 

https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-industriais/alimenta%C3%A7%C3%A3o-farm%C3%A1cia-e-fabricantes-de-maquinaria/ivt-1000-cr-h/p_17141101/
https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-industriais/alimenta%C3%A7%C3%A3o-farm%C3%A1cia-e-fabricantes-de-maquinaria/vhs110-cr/p_4012300007/
https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-industriais/alimenta%C3%A7%C3%A3o-farm%C3%A1cia-e-fabricantes-de-maquinaria/vhw311/p_4041100325/


ATTIX 33

Extrator de pó potente e seguro para o pó perigoso

 – Extrator de classe M/H para a recolha de pó de risco alto ou médio

 – Opção de filtro duplo que inclui um filtro PTFE lavável de larga duração 

e certificado HEPA

 – Sistema de limpeza automática de filtros InfiniClean

Ver mais

ATTIX 30

Aspirador industrial compacto para pó e água com uma potência  

de aspiração superior

 – Pequeno tamanho e design ergonómico para uma fácil mobilidade  

e manobrabilidade

 – Filtro PET lavável com uma eficácia de filtração mínima de 99,9%

 – Disponível com o sistema de limpeza automática de filtros XtremeClean

Ler mais
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Aspiradores industriais leves recomendados

Pequenos aspiradores industriais estão já preparados com filtro HEPA, e em alguns casos com filtros ULPA. 

Seguindo todas as recomendações para lidar com poeiras perigosas, incluindo, sem limitação, os EPIs e o 

cumprimento das instruções de operação do fabricante para limpar antes de desinfetar uma área.

https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-industriais/monof%C3%A1sico-de-%C3%A1gua-e-p%C3%B3/attix-33-2l-ic/p_107412103/
https://new.nilfisk.com/pt-pt/produtos/aspiradores/aspiradores-industriais/monof%C3%A1sico-de-%C3%A1gua-e-p%C3%B3/attix-30-01-pc/p_107413591/
https://new.nilfisk.com/pt-pt/

