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POR QUE?



How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infect 

Dis. 2006 Aug 16;6:130. doi: 10.1186/1471-2334-6-130.



Fonte: TelessaúdeRS (2020), adaptado de Kampf (2020) e van Doremalen (2020).



APSIC Guidelines for environmental cleaning and 

decontamination. 2015



Classificação de áreas nos serviços de saúde

Áreas críticas: são os ambientes onde existe risco 
aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam 

procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se 
encontram pacientes imunodeprimidos.

Áreas semicríticas: são todos os compartimentos ocupados 
por pacientes com doenças infecciosas de baixa 
transmissibilidade e doenças não infecciosas

Áreas não-críticas: são todos os demais compartimentos 
dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados 
por pacientes e onde não se realizam procedimentos de 
risco. 



Processo Estrutura Monitoramento

RESULTADO

Seguro para pacientes e 
profissionais 

Sensação de limpeza e 
conforto 

Parâmetro de 
qualidade subjetiva



CONCEITOS

 Limpeza Diária ( Concorrente)

 Limpeza Terminal

 Revisões

 Desinfecção Localizada



Frequências de limpeza

ANVISA, 2010



TÉCNICAS DE LIMPEZA

 Limpar com movimento únicos da área mais limpa para a mais suja.

 Teto deve ser limpo do final do quarto para porta de entrada

 Parede de cima para baixo

 A higienização deve ser iniciada no quarto e depois para o banheiro

 Utilizar diferentes faces do pano / mop.

 Não utilizar vassoura/ Varredura à seco

 Não devem ser misturadas substâncias diferentes

 A diluição deve ser feita conforme orientação do fabricante

 Piso molhado = piso sinalizado



ESTRUTURA



Carro funcional

EPC

MOP
PÁ COLETORA

ESFREGÃO MOP

02 BALDES

ESPREMEDORSUPORTE PARA 
RESÍDUOS



Escolha dos produtos



Possibilidade de corrosão da 
superfície a ser limpa?

Tipo e contaminação e a sua forma de 

eliminação (microrganismos envolvidos 

com ou sem matéria orgânica 

presente). 

Grau de toxicidade do produto?

Tempo de contato para a ação? 

Estabilidade frente às alterações de luz, umidade, temperatura 

de armazenamento e matéria orgânica.

Incompatibilidade com agentes que podem 

afetar a eficácia ou a estabilidade do produto 

como: detergentes ou outros produtos 

saneantes ?

Prazo de validade? 

Segurança na manipulação e uso 

dos produtos ou tecnologia?

Diluição ou automático?



Cloro ativo

Inorgânico

Orgânicos

Bactericida, virucida, fungicida, 
tuberculicida e esporicida, dependendo 

da concentração de uso

Apresentação em 
pó.

Apresentação  
líquida.

Amplo espectro; 

Inativo em 
presença de 

matéria orgânica

NÃO Inativo em 
presença de 

matéria orgânica

Corrosivo para metais

Concentração: 
0,02% a 1,0%. 

Concentração: 
1,9% a 6,0%, *

odor desagradável 

Pode causar irritabilidade nos olhos e 
mucosas

Ação rápida e baixo custo. 



Álcool

 Bactericida, virucida, fungicida e tuberculocida

 Fácil aplicação e ação imediata

 Fricção dependente

 Concentração 60% a 90% .

 Inflamável, volátil, opacifica acrílico, resseca plásticos e borrachas; ressecamento da pele.



• Peróxido de hidrogênio em aerossol

Aerossol ( 2 a 12 μ) que utilizam 3 a 7% de peróxido 
de hidrogênio .

• Vapor de peróxido de hidrogênio

vaporizado de "gás seco" que utiliza peróxido de 
hidrogênio a 30% demonstrou ser eficaz contra 

uma variedade de patógeno.

• Dispositivos de luz ultravioleta

• Desinfecção fotocatalítica

Um sistema de purificação de ar fechado projetado 
para uso pela NASA utiliza reações fotocatalíticas 

de dióxido de titânio ativado por UV



• Limpeza a vapor 

• Ozônio

• UV Light

• Peroxido de hidrogênio



Sobre Luz
ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:

Formada pela combinação de campos elétricos 
com campos magnéticos

Frequência Tamanho 

Ondas de alta frequência são curtas, tem λ menor
Ondas baixa frequência são longas, tem λ maior



https://tectales.com/bionics-robotics/9-disinfection-robots-fighting-the-
coronavirus.html

• Dispositivos de luz ultravioleta móveis automatizados

que continuamente emitir UV-C na faixa de 254 nm.

• Esses sistemas costumam reduzir o VRE e o MRSA em

quatro ou mais log10 e C. difficile por 1–3 log10.

• Dispositivo de xenônio pulsado, que não usa mercúrio

lâmpadas para produzir luz ultravioleta, emite luz no 200-

Intervalo de 320 nm .

• Reduções de patógenos alcançadas com o sistema de

xenônio pulsado foi menor do que com o sistema

contínuo Dispositivo de luz UV-C

Nernandzic MM, Cadnum JL, Pultz MJ, Donskey CJ. Evaluation of na automated ultraviolet radiation device for

decontamination of Clostridiumdifficile and other healthcare-associated pathogens in hospital rooms. BMC Infect Dis. 2010.

Rutala WA, Weber DJ, Gergen MF, Tande BM, Sickbert-Bennett EE. Doescoating all room surfaces with an ultraviolet C light-

nanoreflective coating improve decontamination compared with coating only the walls? Infect Control Hosp Epidemiol. 2014.



Light-activated photosensitizers

Moléculas que podem ser ativadas pela luz para gerar ROS 

que podem danificar estruturas celulares de microrganismos 

ou de células doentes 

Dioxido de Titânio nanométrico Necessidade de mais pesquisas



há evidência proveniente principalmente de estudos in 
vitro de que a utilização de ozônio está associada à 

eliminação ou inativação de bactérias e vírus associados 
a importantes infecções em humanos.

Observar concentrações de ozônio, tempo de exposição, 
condições experimentais de pH, temperatura e 

umidade. 
.

Não há estudos em que se avalie a eficácia da utilização 
de ozônio para eliminar ou erradicar o novo coronavirus
(Sars-Cov-2) do ar, de superfícies ou de equipamentos 
médico-hospitalares. 
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• Não foram apresentadas evidências cientificas
sobre a eficácia desinfetante do ozônio contra o
Sars-CoV-2.

• O ozônio tem ação desinfetante na água de
consumo humano e é utilizado no mundo.

• Apesar de possuir ação desinfetante( em altas
concetrações) , o uso do ozônio tem potencial
para causar danos agudos e crônicos,
caracterizadas por lesões dérmicas, respiratórias,
oculares e alérgicas, que devem ser considerados
quando de seu uso, para proteção dos
trabalhadores;

• De acordo com os marcos legais e regulatórios 
vigentes, equipamentos ou estruturas que 
utilizam ozônio para desinfecção de ambientes 
públicos e de superfícies em geral não estão 
sujeitos à regularização junto à Anvisa.



Vapor de peroxido de hidrogênio.



•A eficácia dos métodos alternativos de desinfecção, como ondas ultrassônicas, radiação UV de alta

intensidade e luz LED azul contra o vírus COVID-19, não é conhecida

•A EPA não analisa rotineiramente a segurança ou eficácia de dispositivos pesticidas, como lâmpadas UV,

LEDs ou dispositivos ultrassônicos. Portanto, a EPA não pode confirmar se, ou em quais circunstâncias, tais

produtos podem ser eficazes contra a disseminação do COVID-19.

•Não é recomenda o uso de túneis de higienização. Não há evidências de que sejam eficazes na redução

da propagação de COVID-19. Produtos químicos usados em túneis de desinfecção podem causar irritação

ou danos à pele, aos olhos ou às vias respiratórias.

Métodos alternativos de desinfecção

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html



Resultado: 
MONITORAMENTO E  CONTROLE







ATP (Trifosfato de adenosina)

• Nucleotídeo responsável pelo armazenamento de energia em suas ligações químicas.

• Expresso em URL (Unidade Relativa da Luz)



Obrigada!


