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Produtos Saneantes 
(ANVISA, 2010)

• Substâncias ou preparações destinadas a 
higienização, desinfecção ou desinfestação
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou 
públicos, em lugares de uso comum e no 
tratamento de água.

Conservação    Bem-estar Biossegurança



M I T OM I T O
CRENÇA OU IDÉIA FALSA, SEM 
CORRESPONDENTE NA REALIDADE;
É UMA CONVICÇÃO BASEADA MAIS NAS 
TRADIÇÕES OU CONVENIÊNCIAS DO
QUE NOS FATOS.                                        (AURÉLIO)

CRENÇA OU IDÉIA FALSA, SEM 
CORRESPONDENTE NA REALIDADE;
É UMA CONVICÇÃO BASEADA MAIS NAS 
TRADIÇÕES OU CONVENIÊNCIAS DO
QUE NOS FATOS.                                        (AURÉLIO)



FATOS
• Categoria IA: comprovado - Faça!
• Categoria IB – (Sugerido: evidência 

científica menos forte)
• IC – autoridade (Faça ?????)
• Categoria II – Provável? (tradição “todos 

fazem”, opinião de especialistas, ensaio e 
erro - experiência pessoal - raciocínio 
lógico...)

• Categoria Irresoluto – Tanto faz! 

(Estruturação dos guidelines do  CDC)



Compreensão prévia 
importante....

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE RISCO
Categoria IA: comprovado 

MOTIVOS 
ADMINISTRATIVOS
Outra lógica que não
a do risco de  infecção

MOTIVOS 
ESTÉTICOS EMOCIONAIS CULTURAIS

Tanto faz!

Crenças e valores
determinantes das

recomendações e ações em
controle de infecção

1

2

4...

3



FATO
A infecção

é multicausal

IRPA



Infecção Relacionado a 
Procedimentos Assistenciais: 

multicausal

�Relacionado ao Paciente

�Relacionado à Equipe de Saúde

�Relacionado ao Material

�Relacionado ao Ambiente

IRPA

AR    ÁGUA     SUPERFÍCIES



Mito nº 1:

“GERMES MULTIRRESISTENTES
TAMBÉM SÃO MAIS RESISTENTES

A DESINFETANTES COMUNS

NÃO!

Mito nº 1:

“GERMES MULTIRRESISTENTES
TAMBÉM SÃO MAIS RESISTENTES

A DESINFETANTES COMUNS

NÃO!



SOBREVIVÊNCIA DE 
MICRORGANISMOS NO AMBIENTE

• Rotavírus > 12 dias
• Candida spp horas
• Vírus da imunodeficiência humana (HIV) até três dias em matéria orgânica 

ressequida
• Vírus da hepatite até uma semana em matéria orgânica ressequida

(HINRICHSEN, 2004)

• Staphylococcus aureus resistente à meticilina – MRSA;
• Enterococos resistente à vancomi-cina – VRE> dias ou até semanas 

(BOYCE, 2007)

• Presença de microrganismos multir-resistentes aos antimicrobianos em 
superfícies de leitos e equipamentos, após limpeza e desinfecção 
inapropriadas

(NOSKIN et al., 2000; RAY et al., 2002; SAMPLE et al., 2002; DENTON et al., 2004)

• Clostridium difficile, Legionella e Aspergillus.



Nada disso teria importância 
se...



Antibióticos # Desinfetantes

DESINFETANTESDESINFETANTES
DestruiDestruiçção da membrana celular ão da membrana celular 
e precipitae precipitaçção dos componentes ão dos componentes 

internos da cinternos da céélula microbianalula microbiana

ANTIBIÓTICOS
toxicidade seletiva

GERMES
MULTIRRESISTENTES



Mito nº 2:

“O ambiente exerce 
forte impacto 

na infecção hospitalar”

NÃO/DEPENDE!

Mito nº 2:

“O ambiente exerce 
forte impacto 

na infecção hospitalar”

NÃO/DEPENDE!



Segundo CDC-USA...
• Embora o ambiente funcione como um reservatório 

para uma variedade de micro-organismos, 
RARAMENTE isso implica na transmissão de 
doenças, exceto para a população 
IMUNOCOMPROMETIDA (quimioterapia citotóxica; transplantados).

• AR (Aspergillus spp; Legionella spp; Mycobacterium
tuberculosis; virus do sarampo; rubéola dentre 
outros);

• ÁGUA (Mycobacterium não tuberculosa; endotoxina e 
bactérias em hemodiálise);

• SUPERFíCIES relacionada a falha na 
Higiene das mãos (Clostridium difficile; VRE).



Mito nº 3:

“Uso de desinfetantes 
em superfícies está

fortemente recomendado”

NÃO/DEPENDE!

Mito nº 3:

“Uso de desinfetantes 
em superfícies está

fortemente recomendado”

NÃO/DEPENDE!



O QUE FAZER?????????????



NÂO TOCADAS 
DURANTE OS
PROCEDIMENTOS
ASSISTENCIAIS

• chão
• paredes
• teto

TOCADAS DURANTE
OS PROCEDIMENTOS
ASSISTENCIAIS

• guardas da cama
• mesa de cabeceira
• maçaneta da porta
• suporte de soro
• bomba de infusão
• fluxômetro
• bancada de trabalho
• Etc.. etc...  etc...

Tipos de superfícies
LIMPEZA + DESINFECÇÃO
(Falha na HM  + uso luvas de procedimento)

LIMPEZA 



Limpeza

•• ÉÉ o procedimento utilizado o procedimento utilizado 
para remopara remoçção de sujidade ão de sujidade 
presente em qualquer presente em qualquer 
superfsuperfíície, utilizandocie, utilizando--se de se de 
áágua, detergente e agua, detergente e açção ão 
manualmanual ou ou automatizadaautomatizada..

• Atenção: “fricção” das                               
superfícies.

•• ÉÉ o no núúcleo central da cleo central da 
seguransegurançça do ambiente.a do ambiente.

EPI



Desinfecção: definição ... 

•• DesinfecDesinfecçção: ão: processo FÍSICO 
ou químico de destruição de 
microrganismos em forma 
vegetativa, mas não 
necessariamente as formas 
esporuladas, aplicado a 
superfícies inertes (produtos, 
equipamentos e superfícies 
fixas), previamente LIMPOS.

Segundo o nível da ação 
germicida os desinfetantes 
químicos podem ser definidos 
em três categorias:

�� alto nalto níívelvel

�� mméédio ndio níívelvel

�� baixo nbaixo níível                                                             vel                                                             

SUPERFÍCIES
TOCADAS



Desinfetantes químicos

Desinfecção
(superfícies tocadas)

Alto 
nível

Nível 
intermediário

Alto
Nível

Nível 
Intermediário

Baixo Nível



MAIOR 
RESISTÊNCIA

VÍRUS MÉDIOS OU LIPÍDICOS
vírus HBV, HIV, herpes

BACTÉRIAS VEGETATIVAS
S. aureus, P. aeruginosa

FUNGOS 
Aspergillus, Candida spp

VÍRUS PEQUENOS OU NÃO LIPÍDICOS
Poliovírus, Coxsackie

MICOBACTÉRIAS
M. tuberculosis, M. terrae, M. avium

ESPOROS BACTERIANOS
B. subtillis, B. difficile

Aldeídos, ácido peracético, OPA, 
peróxido de hidrogênio

Alto Nível

álcool, cloro orgânico, 
fenol sintético,
hipoclorito de sódio (0,5%-1%)

Nível Intermediário

quaternário de amônio,
hipoclorito de sódio 0,02%

Baixo Nível
MENOR 
RESISTÊNCIA

Fonte: CDC, 2001 

PRIONS
Creutzfeldt-Jakob Disease

COCCIDIA
Cryptosporidium

Esterilização

ORDEM DECRESCENTE DE RESISTÊNCIA DOS 
GRUPOS MICROBIANOS AOS DESINFETANTES 

QUÍMICOS E ANTI-SÉPTICOS



Produtos de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em 
Serviços de Saúde.ANVISA, 2010

Após a limpeza, imersão ou fricção. 

Enxaguar e secar

Desinfecção de superfíciesOxidantes

Ácido peracético (associado ou não a 

peróxido de hidrogênio)

Após a limpeza, imersão ou fricção. 

Enxaguar e secar

Desinfecção de superfícies não-

metálicas e superfícies com matéria  

orgânica

Compostos liberadores de cloro ativo 

Após a limpeza, imersão ou fricção. 

Enxaguar e secar

Desinfecção de equipamentos e 

superfícies

Quaternário de amônia  

Após a limpeza, imersão ou fricção. 

Enxaguar e secar

Desinfecção de equipamentos e  

superfície

Compostos fenólicos 

Fricções sobre a superfície a ser 

desinfetada

Desinfecção de equipamentos e  

superfícies

Álcool a 70% 

Enxaguar e secarÁgua 

Friccionar o sabão ou detergente sobre 

a superfície

Limpeza para remoção de sujidadeÁgua e sabão ou detergente

Técnica de varredura úmida ou 

retirada de pó
Água

DESINFECÇÃOMODO DE USARPRODUTOS DE LIMPEZA/ 
INDICAÇÃO DE USO



Mito nº 4:

“Coleta regular de amostras
de ambiente está

fortemente recomendado”

NÃO/DEPENDE!

Mito nº 4:

“Coleta regular de amostras
de ambiente está

fortemente recomendado”

NÃO/DEPENDE!



Coleta regular de amostras do 
ambiente?

• “NÃO!”

• “Exceto em situações em que a amostra seja 
dirigida a princípios epidemiológicos e os 
resultados possam ser aplicados diretamente 
em decisões de controle de infecção.”

• “Determinação mensal da qualidade da água na 
hemodiálise (endotoxinas/bactérias 
heterotrópicas e mesofílicas).”

(CDC, 2003)



Situações que merecem cuidado

• “Demolição, construção e reforma 
(envolvimento da CCIH para 
planejar máximo isolamento da 
área inclusive com a ajuda de 
pressão negativa do ar e 
isolamento reverso).”

(CDC, 2003)



CADEIA DE INFECÇÃO

PRESENPRESENÇÇAA
DODO

PATPATÓÓGENOGENO

VIRULÊNCIAVIRULÊNCIA
DODO

PATPATÓÓGENOGENO

CONCENTRACONCENTRAÇÇÃOÃO
RELATIVAMENTE ALTARELATIVAMENTE ALTA

DO PATDO PATÓÓGENOGENO

CAPACIDADE DECAPACIDADE DE
ENFRENTAR OSENFRENTAR OS

““STRESSSTRESS”” AMBIENTAISAMBIENTAIS

MECANISMOSMECANISMOS
DEDE

TRANSMISSÃOTRANSMISSÃO

PORTA DE PORTA DE 
ENTRADA DOENTRADA DO
HOSPEDEIROHOSPEDEIRO

HOSPEDEIROHOSPEDEIRO
SUSCEPTSUSCEPTÍÍVELVEL

INFECÇÃO(FAVERO; BOYARD, 1995
CDC, 2003)
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