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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/336573772150835803/



Secretaria de Estado da Saúde

http://www.saude.pr.gov.br/

Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/



Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/



Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/



De acordo com as evidências atuais, o novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) é transmitido 

entre pessoas através de gotículas 

respiratórias e rotas de contato.

Fonte: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.1

COMO É TRANSMITIDO?



A transmissão por gotículas ocorre por meio da tosse e espirro de 

uma pessoa infectada quando a higiene respiratória não é 

adotada, tão pouco o distanciamanento social.

Fonte: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.1

Gotículas...



Aerossol...

A transmissão por aerossol ocorre  principalmente no ambiente 

hospitalar onde são realizados procedimentos geradores de 

partículas com até 0,3 µ, como: intubação endotraqueal, 

broncoscopia, administração de medicamentos via nebulização, etc.

Fonte: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.1



GOTÍCULAS

AEROSSOL

Fonte: https://br.freepik.com/vetores-gratis/ilustracao-do-sistema-respiratorio/

Partículas com 0,5 µ

Partículas com 0,3 µ



A transmissão por contato acontece quando partículas de 

gotículas/aerossol são depositadas em superfícies ao 
redor da pessoa infectada e transferidas de um ponto ao 

outro, via de regra, pelas mãos.

Fonte: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.1

Contato...



Fonte: https://www.portas.com.br/quentes/322878/

Contato...



Fonte: https://www.tudoemtecnologia.com/atalhos-do-teclado-no-windows/

Contato...



Após tocar superfícies contaminadas a transmissão por 
contato ocorre quando as mãos “sujas” tocam as 

mucosas dos OLHOS...
Fonte: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.1

Contato...



BOCA...



NARIZ...



Transmissão pré-sintomática:

O período de incubação da COVID-19 (tempo entre a 

exposição ao vírus e o início dos sintomas) é, em média, 

de 5 a 6 dias, no entanto, pode ser de 0 até 14 dias. 
Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/



Durante o período "pré-sintomático“ a transmissão 

ocorre ANTES do início dos sintomas.

Transmissão pré-sintomática:

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/



Transmissão sintomática:

O novo coronavírus (SARS-CoV-2) é transmitido 
principalmente por pessoas sintomáticas.

Em média os sintomas aparecem em torno do 7° dia
após a exposição ao vírus.

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/



Transmissão assintomática:

Refere-se à transmissão do vírus de uma pessoa 

infectada, mas sem manifestação clínica da 

COVID-19.
Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/



COVID -19

MÃOS 
LIMPAS

AMBIENTE 
LIMPO

USO RACIONAL 
DE EPIs

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6jKOEw9jhAhV5GLkGHccCDWgQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/vector-architecture_2423782.html&psig=AOvVaw2_xHJqV6iw1dawRnbh_ept&ust=1555638446809438


Higiene de mãos



TODO RISCO É PERCEPTÍVEL?







MÃOS PODEM 

CARREAR CERCA DE 

10.000 à 1.000.000

UFC/cm²

UFC: número de microrganismos em condições

VIÁVEIS de multiplicação.



Fonte: https://www.mdsaude.com/2015/10/lavar-as-maos.html

TOSSE MÃO NÃO HIGIENIZADA



“Na transmissão e disseminação de agentes 

infecciosos o CONTATO DIRETO e/ou INDIRETO

das MÃOS é responsável por 80% das 

transmissões”.

DR. BENEDITO ANTÔNIO LOPES DA FONSECA
Infectologista pelo HC da Faculdade de Medicina da USP

Mestrado em Epidemiologia pela Yale University 
Doutorado em Virologia Molecular pela Yale University



das transmissões de 
agentes infecciosos





Milhares de pessoas MORREM diariamente, em todo 
o mundo, em conseqüência de uma INFECÇÃO.



Fonte imagem: http://www.someecards.com/usercards/viewcard



Relação entre CUSTOS dos 

produtos utilizados para 

a higienização das mãos 

e ganhos com a 

PREVENÇÃO de IRAS.

Fonte imagem: http://errorstatistics.com/2011/10/13/objectivity-2-the-dirty-hands-argument-for-ethics-in-evidence/

Hospital de ensino 

com 450 leitos.



EM UM ANO, o valor

gasto com produtos
para higiene das mãos

em todo o hospital
foi U$ 22.000,00. 

Esse valor (U$ 22.000,00) equivale 
as despesas hospitalares para o 

tratamento de QUATRO A CINCO 
infecções de média severidade.

Fonte imagem: http://errorstatistics.com/2011/10/13/objectivity-2-the-dirty-hands-argument-for-ethics-in-evidence/



PORQUÊ ?

MAIS ECONÔMICO investir em PREVENÇÃO, ao 

invés do TRATAMENTO das infecções!



PORQUÊ ?

PORQUE AINDA É BAIXA A 

ADESÃO À HIGIENE

DAS MÃOS?

“A adesão à higiene de mãos 
é em torno de 40%”

Organização Mundial da Saúde

Fonte imagem: http://www.someecards.com/usercards/viewcard



FATORES DE RISCO PARA A BAIXA ADESÃO À 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777



SER MÉDICO

1°

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777



TRABALHAR EM UTI

2°

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777



TRABALHAR DURANTE A SEMANA
X 

FINAL DE SEMANA

3°

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777



USO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO

4°

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777



FALTA DE PRODUTOS PARA HIGIENE DAS MÃOS 

DISPONÍVEIS DE FORMA ACESSÍVEL.

5°

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777



NÃO HÁ MODELO DE COMPORTAMENTO

ENTRE OS LÍDERES  

6°

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777



NÃO EXISTEM “PUNIÇÕES” PARA COLEGAS QUE 

NÃO ADEREM À HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

7°

Fonte: https://doi.org/10.1086/501777

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1ovSo4s3hAhX7IbkGHRS7AYwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.paijoaquim.com.br%2Fentidades-castigam%2F&psig=AOvVaw3CsO0N81O50GZ1n0TieMYc&ust=1555268900813419


#Diganão

Todos devem se comprometer a ter 

atitudes responsáveis no dia a dia.



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih3Jz25c3hAhWiD7kGHV5tBk4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fosegredo.com.br%2Fgente-se-cansa-das-mesmas-pessoas-com-as-desculpas-de-sempre%2F&psig=AOvVaw3Iu-rW4LoBK8spxV0IpQ8K&ust=1555269766954974


https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih3Jz25c3hAhWiD7kGHV5tBk4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fosegredo.com.br%2Fgente-se-cansa-das-mesmas-pessoas-com-as-desculpas-de-sempre%2F&psig=AOvVaw3Iu-rW4LoBK8spxV0IpQ8K&ust=1555269766954974


Seja um BOM EXEMPLO e influencie pessoas 

através do seu comportamento!



O QUE É MAIS EFETIVO PARA 

HIGIENIZAR AS MÃOS?

a) Álcool 70%

b) Água e sabonete líquido

c) Água e sabonete líquido +

Álcool 70%

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2xZ6478_hAhUGDrkGHVjeBWkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fspedpraquemfaz.com.br%2Fhomem-duvida%2F&psig=AOvVaw3ewtfb-m4TfHHuIIrBBK_a&ust=1555341123338969


A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM SOLUÇÃO 
ALCOÓLICA É MAIS RÁPIDA,  EFICAZ E MELHOR 

TOLERADA

Fonte: Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases, 2001
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ÁGUA E SABÃO

Fonte: Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases, 2001

ÁLCOOL



ANTES da 
higienização com 
solução  alcoólica

DEPOIS da 
higienização com 
solução alcoólica

Fonte: Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases, 2001



NÃO APLICAR solução 

alcoólica quando as mãos 

estiverem VISIVELMENTE 

SUJAS !

Neste caso, é obrigatório 

higienizá-las 

previamente com água e 

sabonete líquido.





ANÉIS ANTES DA 
HIGIENIZAÇÃO 

DAS MÃOS

ANÉIS APÓS A 
HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS COM 
ÁGUA E SABÃO

ANÉIS APÓS A 
HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS COM 

SOLUÇÃO 
ALCOÓLICA

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D25008172083&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt-pt.facebook.com%2Fpages%2Fbiz%2Flocal-lille%2FCHU-de-Lille-25008172083%2F&docid=HEk2fs52Wtm_mM&tbnid=6mul_3AB1T_rqM%3A&vet=10ahUKEwjj98m9idDhAhX4GrkGHXvYBCQQMwg2KAEwAQ..i&w=572&h=241&itg=1&bih=603&biw=1280&q=CENTRE%20HOSPITALIER%20LILLE&ved=0ahUKEwjj98m9idDhAhX4GrkGHXvYBCQQMwg2KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D25008172083&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt-pt.facebook.com%2Fpages%2Fbiz%2Flocal-lille%2FCHU-de-Lille-25008172083%2F&docid=HEk2fs52Wtm_mM&tbnid=6mul_3AB1T_rqM%3A&vet=10ahUKEwjj98m9idDhAhX4GrkGHXvYBCQQMwg2KAEwAQ..i&w=572&h=241&itg=1&bih=603&biw=1280&q=CENTRE%20HOSPITALIER%20LILLE&ved=0ahUKEwjj98m9idDhAhX4GrkGHXvYBCQQMwg2KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D25008172083&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpt-pt.facebook.com%2Fpages%2Fbiz%2Flocal-lille%2FCHU-de-Lille-25008172083%2F&docid=HEk2fs52Wtm_mM&tbnid=6mul_3AB1T_rqM%3A&vet=10ahUKEwjj98m9idDhAhX4GrkGHXvYBCQQMwg2KAEwAQ..i&w=572&h=241&itg=1&bih=603&biw=1280&q=CENTRE%20HOSPITALIER%20LILLE&ved=0ahUKEwjj98m9idDhAhX4GrkGHXvYBCQQMwg2KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Adornos não combinam
com higiene de mãos.
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7zLuKjtDhAhU0LLkGHf-fCywQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fportalhospitaisbrasil.com.br%2Fhuapa-realiza-operacao-adorno-zero-para-alertar-sobre-o-risco-de-transmissao-de-doencas%2F&psig=AOvVaw0Z78Cu96_Sek6HK7VwIk5z&ust=1555349312216745


Qual o tempo certo para uma higienização 

das mãos eficaz?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwicw5KMttPhAhWZI7kGHd_gB8gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTMyGpkvklR4&psig=AOvVaw2SXuE2F57iY98gP2Jtazwd&ust=1555463170574735


• Está sendo realizada
somente em países que
assumiram um
compromisso nacional e
formal de combater as IRAS
(BR - 2007);

• No Brasil a estratégia foi
testada em cinco hospitais
da Rede Sentinela (2010).

• Resultados parciais
mostraram aumento da
adesão dos profissionais de
saúde às práticas de HM de
52,1% para 71,6% (ANVISA);

FONTE: http://cristianaarcangeli.com.br/mercado/saiba-como-fazer-o-seu-tempo-render-mais/

ÁLCOOL:

20 segundos  

ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO:

40 segundos

Organização Mundial da Saúde



Qual 
QUANTIDADE de  

álcool devo 
aplicar nas mãos 

para uma boa 
higiene?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2xZ6478_hAhUGDrkGHVjeBWkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fspedpraquemfaz.com.br%2Fhomem-duvida%2F&psig=AOvVaw3ewtfb-m4TfHHuIIrBBK_a&ust=1555341123338969


Após 10 a 15 segundos de fricção 
com álcool 70%, deve haver sensação de 

umidade nas mãos.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ4vqrndDhAhUtIbkGHdCWChAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fccmedicos.com.br%2Fprocedimentos%2Fhiperidrose-suor-excessivo%2F&psig=AOvVaw1vwTLiUVcsHYaplAOzjBpw&ust=1555353461972641


Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1553725005310233

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPhJ246MbhAhUOJLkGHdhVCM0QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha2.pdf&psig=AOvVaw36viTUm9W_-69w-6Qgsd0p&ust=1555029982191896


Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1553725005310233

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjl8NrKqtDhAhXiEbkGHdVSCgcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fesmaltaradas.com%2Fpage%2F261%2F%3Fpages-list&psig=AOvVaw1aQkHR48Wqv7OkmqWr2O60&ust=1555356992113122


Unhas artificiais oferecem algum risco?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDgovcudPhAhUbG7kGHdXUBIgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fproduto.mercadolivre.com.br%2FMLB-861135271-refil-500-unhas-postica-bailarina-natural-alongamento-oferta-_JM&psig=AOvVaw2F3IcQg_Uw3dgVWXgX6PRu&ust=1555464158615903


As unhas artificiais são MAIS PROPENSAS a abrigar 
patógenos (principalmente na ponta dos dedos) do 

que em pessoas com unhas naturais.

https://journals.lww.com/psnjournalonline/Abstract/2007/01000/Hand_Hygiene_Meeting_the_JCAHO_Safety_Goal__Can.7.aspx



Luvas de procedimento interferem 

na adesão à higiene de mãos?

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-j-y8u9PhAhXdIrkGHbn_BtkQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dentalpress.com.br%2Fportal%2Ftag%2Fda%2F&psig=AOvVaw37B9MMg0oset-xI7sn6BF-&ust=1555464451234652


As luvas de procedimento são Equipamentos de 

Proteção Individual e devem ser usadas em 

atividades com risco de exposição à sangue ou 

outros fluídos corporais.



O que ainda temos visto acontecer em larga

escala em vários estabelecimentos, inclusive de 
assistência à saúde???

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv34qTtNDhAhVKGLkGHT1pB-8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sbie.com.br%2Fblog%2Fsindrome-do-panico-tem-cura%2F&psig=AOvVaw3ueJSpJ-Q93_TZAFfp_di5&ust=1555359492936888


Uso IRRACIONAL das luvas de procedimento!







Analisou 1282 luvas de procedimento que haviam 

sido utilizadas em 195 procedimentos.

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000300028



ANTES DO USO:

1282 
luvas de procedimento

72 (5,6%) luvas já
apresentavam microfuros  

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000300028



APÓS O USO:

1210 
luvas de procedimento íntegras

43% 

apresentaram microfuros após o uso

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000300028



▪ A presença de microfuros expõe as pessoas

(sobretudo os profissionais) ao contato com FLUÍDOS

BIOLÓGICOS potencialmente infectantes;

▪ As mãos devem SEMPRE ser
higienizadas ANTES E APÓS o uso de
luvas de procedimento !

▪ O uso de luvas de procedimento

NÃO protege em absoluto e traz

uma FALSA SENSAÇÃO DE

SEGURANÇA;

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000300028

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj66brRvNDhAhUlLLkGHWhgCyMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbr.freepik.com%2Ffotos-gratis%2Fclose-up-da-mao-segurando-uma-caneta-para-escrever_978585.htm&psig=AOvVaw3ceOnrjnxIhF1EuU0SCicc&ust=1555361852383782


Fonte: https://www.segurancadopaciente.com.br/



A OBSERVAÇÃO da 

higienização das 

mãos é uma 

estratégia que 

reforça 

IMEDIATAMENTE a 

adesão ao 

protocolo.

Fonte: https://www.segurancadopaciente.com.br/
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY6P6R7dDhAhUaHbkGHU71BesQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.picbon.com%2Ftag%2Flicen%25C3%25A7apaternidade&psig=AOvVaw3RTOmuTN_1V4BJZEWeEv72&ust=1555374839207939
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCueu67dDhAhUbGbkGHZkKCIYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fprojeto.camisetafeitadepet.com.br%2Fimagens%2Fbanco_imagem_livros%2F10_livro_site.pdf&psig=AOvVaw3RTOmuTN_1V4BJZEWeEv72&ust=1555374839207939


LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 
AMBIENTES E SUPERFÍCIES

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWnrOE5dXhAhWlGbkGHdhNDuEQjRx6BAgBEAU&url=https://exame.abril.com.br/mundo/os-paises-que-lideram-o-ranking-dos-melhores-sistemas-de-saude/&psig=AOvVaw3z4d9ww4ouNL-kOGNoSc8v&ust=1555544497649408


Indiscutivelmente, os ambientes são fontes de 

Microrganismos causadores de infecções.

Fonte: https://www.vezdavoz.com.br/o-que-significa-sonhar-com-sujeira/



A limpeza e a desinfecção de ambientes e superfícies 

contribui para redução do número de  

Microrganismos circulantes em torno de 90%.

OLIVEIRA, A.C. (2018)



LIMPEZA:

Consiste na REMOÇÃO MECÂNICA das
sujidades (fricção) com ÁGUA E
SABÃO OU DETERGENTE.

O importante é a remoção mecânica da
sujidade e não simplesmente a
PASSAGEM DE PANOS ÚMIDOS PARA
ESPALHAR A SUJIDADE.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



DESINFECÇÃO:

Processo que visa DESTRUIR
MICRORGANISMOS das superfícies
por meio do uso de SOLUÇÕES
ESPECÍFICAS.

Deve ser realizado APÓS A LIMPEZA de
uma superfície que TEVE CONTATO
COM MATÉRIA ORGÂNICA.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



FATORES FAVORÁVEIS À CONTAMINAÇÃO 

DOS AMBIENTES E SUPERFÍCIES
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MÃOS CONTAMINADAS

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdtJ3QuOLhAhVcJLkGHYwOCQ4QjRx6BAgBEAU&url=https://setorsaude.com.br/elevadores-de-hospitais-sao-maiores-foco-de-bacterias-do-que-banheiros/&psig=AOvVaw2OihAfKQPnVT4rCAHcunNb&ust=1555979237109193


SUPERFÍCIES ÚMIDAS OU MOLHADAS
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PRESENÇA DE POEIRA
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CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE REVESTIMENTOS
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PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA
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Sobrevivência de microorganismos em matéria 

orgânica ressecada na temperatura ambiente:

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/
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COMO PODEMOS DEFINIR UMA 

LÓGICA PARA O PROCESSO DE 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO NOS 

SERVIÇOS?



Primeiro passo será 

compreendermos que 

existem diferenças 

no RISCO que cada 

área oferece para 

transmissão de 

microrganismos.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



UTI   
NEONATAL

RECEPÇÃO
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Áreas 
semi-

críticas

Áreas 
não-críticas

Áreas 
críticas

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



Locais onde são realizados

procedimentos de assistência 

à saúde ou onde são 

admitidos indivíduos 

portadores de doenças

infecciosas de ALTA

transmissibilidade.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



Vestiário, recepção, copa, áreas administrativas, almoxarifados, salas de costura...

Locais NÃO OCUPADOS por indivíduos infectados 

e onde procedimentos de assistência à saúde 

não são realizados.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



PRODUTOS
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LEGISLAÇÕES:



Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES__2.pdf



Não há recomendação diferenciada para a 

limpeza e desinfecção de superfícies em 

contato com casos suspeitos ou 

confirmados pela COVID-19.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/



Os desinfetantes 

com potencial para 

desinfecção 

incluem produtos à 

base de: CLORO, 

ALCOÓIS, alguns 

FENÓIS, alguns 

IODÓFOROS e o 

QUATERNÁRIO DE 

AMÔNIO.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/



Sabe-se que os vírus são 

inativados pelo ÁLCOOL 

70% e também pelo 

CLORO.

Portanto, preconiza-se a 

limpeza de superfícies 

com detergente neutro 

seguida de desinfecção

com uma destas 

soluções desinfetantes.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/



SANEANTES:

Substância destinada à aplicação em 
objetos, tecidos, superfícies inanimadas e 

ambientes, com finalidade de limpeza, 
desinfecção, desinfestação, sanitização,  

desodorização e odorização.

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/



RISCO:

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



RISCO:

RISCO 1

NÃO contêm na fórmula:

* Ácido fluorídrico (HF)

* Ácido sulfúrico (H2SO4) 

* Ácido nítrico (HNO3)

RISCO 2

CONTÉM na fórmula:

* Ácido fluorídrico (HF)

* Ácido sulfúrico (H2SO4) 

* Ácido nítrico (HNO3)

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/



VENDA E EMPREGO:

VENDA LIVRE

São vendidos em supermercados e 
comercializados em embalagens 

de, no máximo, 5 litros ou 
quilogramas.

USO PROFISSIONAL OU DE 
VENDA RESTRITA A EMPRESA 

ESPECIALIZADA

Produtos das categorias esterilizante, 
desinfetante de alto nível, desinfetante de 

nível intermediário, desinfetante 
hospitalar para artigos semi-críticos, 

desinfetante hospitalar para 
superfícies fixas e artigos não críticos, 

detergente enzimático, etc.

RISCO 1 RISCO 2

Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/
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PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSwNiKtNrhAhXVIbkGHYqLDfQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/saude/atendimento-basico/hospital-dr-carlos-macieira-capacita-profissionais-de-higienizacao-e-limpeza&psig=AOvVaw3enmLn7hrAQUao4JIJlNTk&ust=1555639391772999


Utilizar somente produtos saneantes
padronizados, na concentração e tempo
recomendados pelo fabricante.

Utilizar somente produtos que estejam em
embalagens rotuladas e dentro do prazo de
validade.

Para cada tipo de superfície existe um tipo
de produto indicado pelo fabricante.
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Não misturar produtos saneantes pois seus
princípios ativos podem ser neutralizados e
inativados .

Preparar soluções somente para pronto uso,
evitando armazenamento por longos
períodos.

É vedado o procedimento de reutilização das
embalagens de produtos químicos.
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Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a 

dispersão de microrganismos que são veiculados pelas 

partículas de pó.
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Isolar áreas em reformas ou em construção, utilizando 
tapumes e plástico.
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Cabos devem ser de alumínio, pois os de madeira são 
porosos e de difícil higienização, podendo propiciar a 

proliferação de microrganismos.
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Panos devem ser exclusivos do setor e separados para 
mobília, piso e parede.
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ENFERMARIA

WC

ENFERMARIA

WC
12

A limpeza deve iniciar dos cantos em direção ao centro e 

da área menos contaminada para a mais contaminadaƒ



Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas 

de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. ƒ
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Sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o 

trânsito de pessoal.
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Equipamentos de trabalho, devem ser limpos a cada 

término da jornada de trabalho

(panos de limpeza de piso, baldes, etc.)
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TELEFONES



BARRAS DE APOIO



INTERRUPTORES DE LUZ
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CORRIMÃO DE ESCADAS



MAÇANETAS



TECLADOS DE COMPUTADORES



MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA
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As luvas de borracha devem ser confeccionadas com 

material resistente e possuir cano longo.
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O profissional da limpeza deve higienizar as mãos
antes e após o uso de luvas.
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Quando estiver com luvas, não tocar em maçanetas, 

portas, telefones, botões de elevadores e outros locais.
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NÃO USAR ADORNOS (relógios, pulseiras, anéis, brincos, 

colares, piercing e outros).
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Máscaras devem ser usadas sempre que houver 

possibilidade de respingos de material biológico ou 

produtos químicos em mucosas do nariz e boca.



Óculos de proteção devem ser utilizados no preparo de 
diluição, limpeza de áreas acima do nível da cabeça 

(risco de respingos, poeira ou impacto de partículas).

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijwPb63OLhAhUiLbkGHXTbC8YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.epi-tuiuti.com.br/blog/saiba-como-sao-os-oculos-de-seguranca-com-grau/&psig=AOvVaw2AkG5SjdJY9TyWTV_0bAWY&ust=1555989024786815


Botas devem ser de material impermeável, 

com cano alto e de solado antiderrapante.

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj77-CE3uLhAhXoIbkGHcC3ARcQjRx6BAgBEAU&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-944296018-galocha-bota-borracha-branca-chuva-impermeavel-trabalho-_JM&psig=AOvVaw1g6eqikcg5atP8a5x3BrCq&ust=1555989313436559


Utilizar calçados fechados (inclusive no calcanhar e dorso 

dos pés), impermeáveis e com sola antiderrapante. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-7zB3uLhAhXfH7kGHYgiBWkQjRx6BAgBEAU&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-728517545-sapato-epi-para-medicos-e-profissionais-da-saude-_JM&psig=AOvVaw1fu54o5KkAbekFX1S3LYZZ&ust=1555989437712040
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBtML4ud_hAhVBA9QKHc9PDswQjRx6BAgBEAU&url=http://prosecurity.com.br/pronews/limpeza-hospitalar/&psig=AOvVaw01J8SY_8Xgq1NKto88LVKE&ust=1555876538139910
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWp4273-LhAhU2ILkGHQnyC9sQjRx6BAgBEAU&url=https://educacional.cpb.com.br/conteudos/conhecimento-conteudos/itens-obrigatorios-e-proibidos-no-enem/&psig=AOvVaw1KtkoUPw7FFiAeZBLHEmF0&ust=1555989643301388


O avental deve ser impermeável, sendo indicado em 
situações com risco de contato com sangue e fluidos 

corpóreos ou produtos químicos. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioosql4OLhAhU0ILkGHciCAusQjRx6BAgBEAU&url=https://www.superepi.com.br/avental-de-seguranca-em-pvc-maicol-branco-p264/&psig=AOvVaw2_6FIJfMLWI99HcI9rmtks&ust=1555989804935897


Manter sempre os cabelos presos e arrumados

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwlq3Aq9_hAhX-JrkGHV7gCKkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.widestock.com.br/coque-protetor-preto-c-12.html&psig=AOvVaw3XsjtPVt5dIvJ8oh9T5FGm&ust=1555872654806606


EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL - EPI



Lei nº 20.189:

prevê multa em 

caso de 

descumprimento. 

A penalização 

varia entre R$ 

106 e R$ 530 

para pessoas 

físicas, e entre 

R$ 2.120 e R$ 

10.600 para 

empresas.



Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES__2.pdf

MÁSCARAS DE TECIDO:



A MÁSCARA DE TECIDO NÃO É UM EPI, por isso NÃO deve ser 
usada por profissionais de saúde ou de apoio durante a 
assistência ou contato direto, a menos de 2 metros, de 

indivíduos com sintomas respiratórios.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020





Fonte: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES__2.pdf

MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO 
CONTRA GOTÍCULAS E AEROSSOL



Tecido não tecido

Camada de filtro 
de tecido fundido por fusão

Fonte: ABNT NBR 15052

Tecido não tecido

MÁSCARA CIRÚRGICA:



MÁSCARA
CIRÚRGICA

Fonte: ABNT NBR 15052

• A camada externa e o
elemento filtrante devem ser
resistentes à penetração de
fluidos transportados pelo ar
(repelência a fluidos).



Fonte: ABNT NBR 15052

• O elemento filtrante deve
possuir Eficiência de
Filtragem de Partículas (EFP)
> 98% e Eficiência de
Filtragem Bacteriológica
(BFE) > 95%.

MÁSCARA
CIRÚRGICA



Fonte: ABNT NBR 15052

• Deve ser confeccionada de
forma a cobrir TOTALMENTE o
nariz e a boca do usuário,
possuir um CLIPE NASAL
maleável para ajuste
adequado ao contorno do
nariz e bochechas.

MÁSCARA
CIRÚRGICA



• Devem assegurar
Eficiência na Filtragem de
Partículas de tamanho
muito pequeno (0,1 a
0,3µm).

N95 OU PFF2

Fonte: ABNT NBR 13698

MÁSCARA PARA AEROSSOL:



A Eficiência na Filtragem
de Partículas é expressa
numericamente:

▪ “95” se filtrarem 95% de
partículas;

▪ “99” se removerem 99%
de partículas;

▪ “100” se removerem
todas as partículas.

Fonte: ABNT NBR 13698

N95 OU PFF2



As Peças Semifaciais
Filtrantes (PFF) também
são classificadas em:

▪ PFF1: usadas na presença
de poeiras, névoas e
neblinas;

▪ PFF2: usadas na presença
de agentes biológicos;

▪ PFF3: usadas na presença
de partículas tóxicas.

Fonte: ABNT NBR 13698

N95 OU PFF2



QUEM DEVE USAR A MÁSCARA PARA AEROSSOL?

Profissionais de saúde que realizam procedimentos
geradores de aerossol, por exemplo: intubação ou
aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e
não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar,
ventilação manual antes da intubação, coletas de
amostras nasotraqueais.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



Máscaras N95 ou PFF2 

com VÁLVULA 
EXPIRATÓRIA 
NÃO podem ser 
utilizadas, pois ela 
permite a saída do ar 
exalado e caso o 
indivíduo esteja 
infectado, poderá 
contaminar outras 
pessoas e o ambiente.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



REGRAS DE OURO 

(USO DE MÁSCARAS)



As máscaras devem cobrir obrigatoriamente 

todo o NARIZ E BOCA durante o uso.

Durante o uso a parte externa da máscara 
NÃO PODE SER TOCADA. Caso isso ocorra, 
a HIGIENE DAS MÃOS precisa ser realizada 

logo em seguida.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



• Remova a máscara SEMPRE pelas tiras

ou elásticos laterais;

• SEMPRE após a remoção da máscara as

mãos devem ser higienizadas.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



• A máscara deverá ser substituída sempre

que tornar-se SUJA OU ÚMIDA.

• NÃO REUTILIZE máscaras descartáveis;

• No caso de máscaras N95 ou PFF2 os

próprios fabricantes devem orientar o
número máximo de usos recomendados.



NUNCA realize a limpeza da máscara 

já utilizada com nenhum tipo de produto.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



Com o objetivo de 
minimizar a 
contaminação da 
máscara, o uso de um 
protetor facial (FACE 
SHIELD) pode ser uma 
boa estratégia para 
proteger a máscara do 
contato com gotículas 
expelidas por outras 
pessoas.  

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020















As luvas devem ser utilizadas, no contexto da 
epidemia por COVID-19, em qualquer contato com o 

paciente ou seu entorno.
Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



▪ NUNCA TOQUE desnecessariamente superfícies e
materiais (telefones, maçanetas, portas, etc.)
quando estiver com luvas.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



▪ Não lavar ou usar novamente o mesmo par de
luvas (as luvas nunca devem ser reutilizadas);

▪ O uso de luvas não substitui a higiene das mãos;

▪ Não devem ser utilizadas duas luvas para o
atendimento dos pacientes, esta ação não garante
mais segurança à assistência;

▪ Proceder à higiene das mãos imediatamente após
a retirada das luvas.

Fonte: ANVISA. Nota técnica nº 04/2020 - GGTES/ANVISA - Atualizada em 08/05/2020



Devem seguir as

especificações da Norma
Brasileira ABNT NBR-
16064:

▪ Gramatura mínima de
30g/m2 (não
impermeável);

▪ Gramatura mínima de 50
g/m2 (impermeável).

AVENTAL
Fonte: ABNT NBR 16064



AVENTAL
Fonte: ABNT NBR 16064

▪ Devem possuir mangas
longas, punhos de
malha ou elástico e
abertura posterior;

▪ Devem assegurar que
possuem Barreira
Antimicrobiana Efetiva,
validada por Testes de
Eficiência de Filtração
(BFE).



Higiene de mãos, 
limpeza do 

ambiente, uso de 
EPI... Será que são 
medidas eficazes 

mesmo?





MÉTODO 
PASSIVO

MÉTODO 
ATIVO

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/336573772150835803/
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