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1. ENQUADRAMENTO DO PROTOCOLO “FIRST DEFENCE ZOONO - GOLD” 

O protocolo “First Defence Zoono - GOLD”, constitui-se como uma ferramenta de 
apoio aos clientes que adquiriram o produto ZOONO MICROBE SHIELD Z-71.   

Atribui-se o selo Gold aos clientes que incorporam o ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 
nas suas políticas de higienização/desinfeção de superfícies e que adquirem o serviço 
de acompanhamento e controlo aos processos e práticas implementadas para mitigar 
risco. Os clientes têm acesso às recomendações e sugestões incluídas neste protocolo 
e a sua adaptação à sua realidade para que possam ser inseridas nas suas boas 
práticas.  

Este protocolo e práticas assenta na identificação dos níveis de risco associados à via 
de transmissão por contacto indireto (superfícies e objetos contaminados) e pretende 
garantir a correta utilização do ZOONO MICROBE SHIELD Z-71. 

2. ENQUADRAMENTO DO PRODUTO ZOONO Z-71 MICROBE SHIELD  

O produto ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 é um produto de desinfeção, que utiliza uma 
tecnologia de desinfeção inovadora de ação residual mecânica (até 30 dias), que reduz 
significativamente a carga microbiana nos locais/superfícies onde é aplicada.  

Embora seja um produto suave para os seres humanos, é extremamente eficaz para a 
eliminação de uma ampla variedade de bactérias, fungos, leveduras e vírus (mais de 100 
testes de eficácia realizados em laboratórios independentes e acreditados), 
nomeadamente o coronavírus que provoca a COVID-19.  

O ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 atua: 

↗ Na fase líquida como os biocidas convencionais; 

↗ Quando seco, mantendo toda a sua ação durante essa fase – o que o diferencia de 
todos os outros; 

↗ Permanece nas superfícies, deixando uma camada monomolecular que se liga às 
superfícies onde é aplicado; 

↗ Elimina microrganismos, pois a molécula ZOONO assemelha-se a uma camada 
microscópica de espinhos que perfuram os microrganismos; 

↗ Tem uma importante e eficaz ação mecânica, permanente e repetida; 
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↗ Através de diferentes formas de aplicação, nomeadamente por pulverização, 
nebulização ou limpeza com toalhetes específicos. 

O ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 e a sua correta utilização proporcionam aos locais 
onde é aplicado e logo a todas as pessoas que utilizem esses locais, uma proteção 
global, o que não ocorre com os desinfetantes convencionais. 

A desinfeção com o ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 não elimina nem reduz a 
periodicidade e os cuidados definidos para a higienização/desinfeção das mãos. 

3. ENQUADRAMENTO COVID-19 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através 
de: contacto direto e indireto. Para mais informações e recomendações consultar: 
www.covid19.min-saude.pt e seguir as orientações da Direção Geral de Saúde, 
disponíveis em: www.dgs.pt 

4. LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO  

Neste ponto começam-se por apresentar as medidas de caracter geral e 
posteriormente as especificas em função do nível de risco.  

 
GERAL 

↗ Os locais sujeitos à desinfeção com o ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 deverão ser 
precedidos de uma higienização com água e detergente neutro, estando as superfícies 
secas antes da sua aplicação. 

↗ Higienizar imediatamente todas as superfícies que possam ter sangue, fluidos corporais 
e/ou secreções ou excreções com ZOONO MICROBE SHIELD Z-71. 

↗ Para grandes áreas, o método de aplicação mensal será a nebulização para otimização 
da aplicação/produto, sendo as aplicações periódicas ou esporádicas, diárias ou com 
frequência inferior ao mensal, asseguradas através de panos, segundo a codificação de 
cores adiante descrita. 

↗ Estabelecer e manter atualizado um plano geral de limpeza e higienização das 
instalações, o qual deve ser do conhecimento de todas as pessoas responsáveis pela 
sua realização. 

↗ Assegurar que são efetuados registos que comprovem a realização das operações de 
limpeza previstas no plano e em específico da utilização do ZOONO MICROBE SHIELD 
Z-71. 

http://www.covid19.min-saude.pt/
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↗ Garantir que as fichas de dados de segurança do ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 e dos 
outros produtos de limpeza e higienização complementares utilizados se encontram 
disponíveis para consulta direta pelas pessoas responsáveis pela realização da limpeza 
e higienização. 

↗ Assegurar que a limpeza segue as melhores técnicas disponíveis, conhecidas e 
divulgadas, obrigatoriamente as definidas neste protocolo e em toda a documentação 
técnica relativa ao ZOONO MICROBE SHIELD Z-71. 

↗ Assegurar a realização de limpeza húmida, seguindo a orientação de cima para baixo e 
das áreas mais limpas para as áreas mais sujas, iniciando por paredes, vidros e 
superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimão, outros), equipamentos 
existentes nas áreas, instalações sanitárias, chão (último a limpar). 

↗ Assegurar que os equipamentos e materiais de limpeza relativos à aplicação do ZOONO 
MICROBE SHIELD Z-71 são de utilização exclusiva para este produto, estando 
identificados como tal, ou seja, não podem ser utilizados para aplicação de outros 
produtos. 

↗ Os panos de limpeza devem, sempre que possível, ser de uso único e descartáveis. 
Quando não o forem, devem ser diferenciados por um código de cores, para cada uma 
das áreas, de acordo com o nível de risco: 

 Bancadas, expositores, mesas, cadeiras, equipamentos, entre 
outros: azul; 

 
Locais de preparação de manipulados: verde; 

 
Instalações sanitárias: pano só ́ para limpar o lavatório: amarelo;  

 
Instalações sanitárias: pano para as sanitas (exterior): vermelho. 

 A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser 
esfregada com o próprio piaçaba e com detergente; 

 
NOTA: A aplicação com o ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 é efetuada com o pano branco 

↗ Assegurar que existem equipamentos e materiais de limpeza distintos em função do 
nível de risco das áreas a limpar. Como exemplo, que os panos utilizados nos WC’s não 
são utilizados em outras áreas de contacto; panos utilizados em secretárias não são 
utilizados em WC’s, etc. 

↗ Assegurar que são cumpridas as indicações do fabricante dos produtos de limpeza e 
higienização utilizados, especialmente do ZOONO MICROBE SHIELD Z-71, incluindo as 
instruções nos rótulos dos produtos e nas fichas de segurança. 
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↗ Assegurar que as pessoas que realizam as atividades de limpeza utilizam os 
equipamentos de proteção individual apropriados para o efeito, definidos na 
documentação técnica relativa ao ZOONO MICROBE SHIELD Z-71 e outros utilizados. 

 
ESPECÍFICO EM FUNÇÃO DO NÍVEL DE RISCO 

↗ Definição dos níveis de risco, de 1 (elevado risco) a 5 (baixo risco), tendo em 
consideração a taxa de manipulação: 

↗ Risco 1 – Mais de 50 manipulações por múltiplas pessoas/dia e superfícies 
manipuladas por pessoas externas à organização. 

↗ Risco 2 – Entre 25 e até 50 manipulações por múltiplas pessoas/dia 

↗ Risco 3 – Menos de 25 manipulações por múltiplas pessoas/dia e mais de 50 
manipulações individuais/dia 

↗ Risco 4 – Menos de 25 manipulações por múltiplas pessoas/dia e mais de 10 e 
até 50 manipulações individuais/dia 

↗ Risco 5 – Sem manipulações múltiplas e até 10 manipulações individuais/dia 

↗ Periodicidade da aplicação do ZOONO MICROBE SHIELD Z-71, de acordo com o nível de 
risco definido (o qual deve ser ajustável a eventuais constrangimentos que possa 
originar na operação da organização): 

↗ Nível de risco 1 – aplicação diária 

↗ Nível de risco 2 – aplicação de 3 em 3 dias 

↗ Nível de risco 3 – aplicação semanal 

↗ Nível de risco 4 – aplicação quinzenal 

↗ Nível de risco 5 – aplicação mensal 

↗ Periodicidade das higienizações com água e detergente neutro, após a aplicação do 
ZOONO MICROBE SHIELD Z-71: 

↗ Nível de risco 1 – 6 vezes ao dia ou após pico de utilização/contacto 

↗ Nível de risco 2 – 3 vezes ao dia 

↗ Nível de risco 3 – 1 vez ao dia 
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↗ Nível de risco 4 – 1 vez por semana 

↗ Nível de risco 5 – 1 vez a cada 30 dias 

5. CONDUTA, FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AOS COLABORADORES 

A organização deve: 

↗ Assegurar que todas as pessoas que nela trabalham e que a frequentam, estão 
sensibilizadas para o cumprimento das regras de lavagem correta das mãos, da etiqueta 
respiratória, assim como as outras medidas de higiene pessoal e ambiental, aplicáveis 
em função do contexto organizacional, relacionadas com o ZOONO MICROBE SHIELD 
Z-71; 

↗ Assegurar que todos os seus colaboradores conhecem e cumprem as medidas e higiene 
e segurança do trabalho aplicáveis à utilização do ZOONO MICROBE SHIELD Z-71; 

↗ Assegurar que os colaboradores realizam higienização periódica e frequente das mãos. 

6. INFORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AOS UTILIZADORES DOS LOCAIS 

↗ Assegurar que todas as pessoas que utilizam as instalações estão informadas sobre as 
regras de lavagem correta das mãos, da etiqueta respiratória, assim como as outras 
medidas de higiene pessoal e ambiental, aplicáveis em função do contexto 
organizacional, relacionadas com o ZOONO MICROBE SHIELD Z-71. 

7. VALIDAÇÃO E SELO 

↗ A validação do protocolo é assegurada através da realização de medições antes e 
depois da aplicação do ZOONO MICROBE SHIELD Z-71; 

↗ A definição do número de amostras é efetuada de acordo com tabela de amostragem 
de representatividade estatística (ISO 2859-1), de acordo com o número de 
pessoas/manipulações que interagem com as superfícies; 

↗ As medições a realizar são em função dos selos de certificação definidos, incindindo 
sobre os analitos RLU, CFU e COVID-19. 

↗ A periodicidade das medições é definida em função do nível de risco estabelecido: 

↗ Nível de risco 1 – ao final do dia de utilização 
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↗ Nível de risco 2 – ao final de três dias de utilização 

↗ Nível de risco 3 – ao final de uma semana de utilização 

↗ Nível de risco 4 – ao final de quinze dias de utilização 

↗ Nível de risco 5 – ao final de trinta dias de utilização 

↗ O selo GOLD, atribuído pela ZOONO IBERIA e afixado pelo cliente, certifica o 
cumprimento do protocolo “FIRST DEFENSE ZOONO- GOLD”, que contempla a 
realização de auditorias semestrais não agendadas, pela ZOONO IBERIA, para: 

↗ Controlo da folha de registo da aplicação do ZOONO MICROBE SHIELD Z-71; 

↗ Certificar que orientações gerais descritas neste protocolo estão a ser 
cumpridas; 

↗ Realização das medições de RLU, CFU e COVID19* (se necessário), com base 
na amostragem definida na validação. 

↗ O selo GOLD é identificado como válido até à data inscrita no selo e o protocolo está 
acessível através do QR code e também disponível em: www.zoono.pt. 
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