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AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Ins�tuições, Ambientes Domiciliares, Comerciais e Serviços de Saúde

ASSUNTO: Medidas de Prevenção e Controle em Ambientes.

 

INTRODUÇÃO

A nota orientativa aborda as medidas de prevenção, controle, limpeza e desinfecção fundamentais para contribuir na
prevenção da transmissão da COVID-19.

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, SARS-coV-2, a transmissão, com base no
conhecimento técnico atual, ocorre pela entrada do vírus no trato respiratório, através do contato com gotículas de
secreções. Isso pode acontecer tanto através do contato direto com as secreções da pessoa infectada, pela tosse,
saliva ou espirro; quanto de forma indireta, pelo contato com superfícies e utensílios contaminados, levando-se as
partículas contaminantes aos olhos, nariz ou à boca através das mãos. Os sintomas mais comuns são: febre, tosse

seca e dificuldade para respirar, os quais aparecem gradualmente, a maioria das pessoas apresentam sintomas leves,
mas alguns casos podem ser assintomáticos ou apresentarem sintomas muito graves, chegando ao óbito, em algumas

situações.

Os ambientes de trabalho constituem locais propícios à propagação de doenças respiratórias como a infecção pelo
Coronavírus, uma vez que concentram pessoas que interagem e compartilham estruturas, materiais e equipamentos

durante longos períodos de tempo. Assim, é importante que se adotem medidas adequadas de limpeza e
desinfecção para contenção da transmissão do vírus.

Ainda há muito para aprendermos sobre a transmissibilidade, a gravidade e outros recursos associados ao SARS-
CoV-2 e as investigações estão em andamento em todo o mundo. Ainda não existe vacina disponível para prevenir

a infecção pelo SARS-CoV-2. A melhor maneira de prevenir essa doença (COVID-19) é adotar ações para
impedir a propagação do vírus

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE INSTITUCIONAIS

A limpeza e desinfecção são elementos primordiais e eficazes nas medidas de controle para a contenção da
transmissão dos vírus. As instituições devem:

Preconizar a limpeza das superfícies dos ambientes, com detergente neutro (quando o material da superfície
permitir), seguida de desinfecção com álcool 70% ou solução de água sanitária, dependendo do tipo de

material;
Fornecer materiais e equipamentos suficientes para que não seja necessário o compartilhamento dos mesmos;

Disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos; com pia, água, sabão líquido, papel toalha e seu
suporte e recipiente para resíduos (lixeiras) com tampa com acionamento por pedal;
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Disponibilizar preparações alcoólicas a 70% para higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior
circulação de trabalhadores e usuários (recepção, saída de vestiários, corredores de acessos às linhas de
produção, refeitório, área de vendas, etc.). O sabão em barra e toalha de tecido não são indicados, pois

podem acumular bactérias e vírus com o uso;
Estimular a higienização das mãos com água e sabão líquido antes das refeições, após tossir, espirrar ou usar

o banheiro. Quando não houver sujidade visível, pode-se usar preparação alcoólica a 70%;
Orientar e incentivar o uso da etiqueta respiratória: proteger com lenços descartáveis ou toalha de papel a
boca e nariz ao tossir ou espirrar, bem como seu descarte adequado. Na impossibilidade de serem usados

lenços, recomenda-se proteger a face junto à dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar;
Disponibilizar dispositivos de descarte adequado (preferencialmente recipiente para resíduos (lixeira) com

tampa e acionamento a pedal);
Evitar compartilhamento de copos, vasilhas, alimentos, toalhas e objetos de uso pessoal;

Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com superfícies;
Estimular o uso de recipientes individuais para o consumo de água, evitando o contato direto da boca com as
torneiras dos bebedouros. Cuidado especial deve ser tomado com as garrafas de água, evitando-se o contato
de seu bocal, que frequentemente é levado à boca, com torneiras de bebedouros de pressão, bombas para

galão de água mineral e bebedouros de galões de água mineral;
Manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas);
Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados;

Manter distância mínima de 2 metros, por medida de segurança, entre trabalhadores e usuários;
Estimular o teletrabalho (home office) sempre que possível;

Evitar reuniões e dar preferência às videoconferências;
É importante seguir as orientações mais atuais de isolamento domiciliar.

Dica: Para higienização das mãos é importante espalhar uma quantidade suficiente de álcool em toda superfície da
mão e friccioná-las até completa absorção do produto, no mínimo por 30 segundos. A higiene das mãos com água e
sabonete líquido, no mínimo por 40 segundos, deve ser realizada sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas,
e quando o produto alcoólico não estiver de fácil alcance. As preparações alcoólicas para higienização das mãos

sob a forma de gel, espuma e outras, devem conter álcool na concentração final mínima de 70%. Comumente essas
preparações contém emolientes nas formulações para evitar o ressecamento da pele.

ATENÇÃO: O uso de máscaras por indivíduos sadios, quando adotado de forma isolada, não é suficiente para
fornecer um nível adequado de proteção. A lavagem das mãos e a etiqueta respiratória, que constituem medidas de
maior efetividade, devem ser combinadas com seu uso, para que se diminua a transmissão pessoa-pessoa do novo

Coronavírus de forma mais eficaz.

 

LIMPEZA DE AMBIENTE DOMICILIAR E COMERCIAL

As medidas de limpeza e desinfecção são fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão da COVID-19,
seguem algumas orientações fundamentais:

Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes;
Desinfetar com álcool a 70% os locais frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, janelas,

telefone, teclado do computador, controle remoto, elevadores e outros;
Manter os ambientes arejados e ventilados a maior parte do tempo;

Usar luvas de borracha próprias para limpeza, elas evitam o contato direto com produtos químicos e
protegem diante da possibilidade de contato com microrganismos;

Recomenda-se a varredura úmida dos ambientes com o Mop. Desta forma é possível evitar a dispersão de
microrganismos veiculados pelas partículas de pó;

Realizar a limpeza e desinfecção das paredes espalhando a solução em toda a superfície local, não pulverizar,
para que não haja dispersão de partículas e aerossóis;
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Realizar a limpeza e desinfecção dos objetos por fricção ou imersão, o produto a ser utilizado depende do
material dos objetos (objetos de metais deve-se evitar o uso de solução de água sanitária ou produtos

clorados, pois podem danificar os objetos);
Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Panos usados na limpeza de banheiros não

devem ser usados na limpeza de outros locais da casa, e devem estar sempre limpos e alvejados.

OBSERVAÇÃO: É importante higienizar as mãos com preparação alcoólica a 70% (por 30 segundos) ou
água e sabonete líquido (por 40 segundos) antes e após a limpeza dos ambientes, ao tocar superfícies

(principalmente aquelas onde o contato com as mãos é maior), bem como antes e após o uso de luvas de
limpeza.

 

LIMPEZA DE AMBIENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

As medidas de limpeza e desinfecção são fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão da COVID-19,
seguem algumas orientações fundamentais:

Todo Serviço de Saúde deverá estabelecer de forma clara os riscos relacionados à transmissão de agentes
infecciosos, entre eles o novo coronavírus, COVID–19, existentes em cada ambiente de trabalho. A partir

desta definição, os ambientes considerados críticos deverão ser limpos e desinfetados com maior frequência;
Durante a realização da limpeza dos ambientes destinados aos pacientes suspeitos ou confirmados com

COVID–19, os profissionais deverão fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual de uso exclusivo;
avental, luvas resistentes aos produtos químicos e de punho longo, óculos de proteção, gorro e máscaras

cirúrgicas. Em áreas de isolamento com risco de geração de aerossóis são indicadas as máscaras de proteção
respiratória, tipo N95 ou PFF2. Em todos os ambientes devem ser utilizados calçados fechados, (inclusive no

calcanhar e dorso dos pés), impermeáveis e com sola antiderrapante;
Durante a limpeza e desinfecção destes ambientes os profissionais devem manter cabelos presos, unhas
curtas, limpas e sem unhas postiças. Também não devem ser usados adornos (relógios, pulseiras, anéis,

brincos, colares, piercing e outros);
O serviço de saúde deve disponibilizar kits de limpeza e desinfecção de superfícies, exclusivos para ambientes

destinados ao isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID–19. Nestes locais utilizar,
preferencialmente, panos de limpeza descartáveis;

Realizar varredura úmida dos ambientes. Nunca varrer superfícies a seco, pois favorece a dispersão de
microrganismos;

Após o uso, todos os equipamentos utilizados para a limpeza deverão ser limpos e desinfetados a cada
término da jornada de trabalho, bem como os Equipamentos de Proteção Individual que são reutilizáveis, por

exemplo, luvas de borrachas, óculos de proteção, sapatos fechados;
Utilizar somente produtos saneantes padronizados para uso em Serviços de Saúde, na concentração e tempo

recomendados pelo fabricante e pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar;
A limpeza dos ambientes destinados ao isolamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID–19

deve ser feita diariamente, a cada troca de plantão, e sempre quando necessário, antecedendo a limpeza
concorrente de pisos. Merece maior atenção, a limpeza das superfícies horizontais que tenham maior contato
com as mãos dos pacientes e das equipes, tais como maçanetas das portas, telefones, interruptores de luz,

grades da cama, chamada de enfermagem e outras;
Os profissionais de limpeza devem cuidar para não tocar em superfície dos objetos, abrir ou fechar portas

com mãos enluvadas.

 

PREPARAÇÕES ANTISSÉPTICAS E SANITIZANTES – USO DOMÉSTICO

O uso de produtos an�ssép�cos e sani�zantes contribuem para a limpeza e desinfecção de super�cies,
sendo de fundamental importância na prevenção da COVID–19.
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Preferencialmente devem ser usados saneantes classificados nas categorias “Solução de Água Sanitária”
– hipoclorito de sódio e “Desinfetante para Uso Geral” para limpeza de super�cies, como álcool 70%.

Para alcançar o resultado esperado, é fundamental seguir as instruções con�das no rótulo do produto
quanto à forma de uso, diluições quando necessário, cuidados e equipamentos necessários para sua
aplicação.

A água sanitária vendida no mercado é composta por hipoclorito de sódio diluído. A água sanitária é
encontrada com várias concentrações de cloro livre ou a�vo. As concentrações mais encontradas são de
2,0%; 5% e 12%. Essa concentração está descrita no rótulo do produto. O importante é o teor de cloro
a�vo ou livre e não a concentração do princípio a�vo.

A solução de água sanitária pode ser u�lizada para desinfecção de utensílios e super�cies, portanto, não
deve ser usada sobre super�cies metálicas, pois com o tempo pode promover corrosão.

O álcool líquido encontrado em supermercados e no comércio em geral, na graduação de até 54º GL
(46,3º INPM), em embalagens usuais de 1 litro, não são indicados para a higienização das mãos e
super�cies. O álcool recomendado para desinfecção de super�cies e objetos é o de 70% em forma de
gel, vendido pronto para uso.

 

PREPARAÇÕES ANTISSÉPTICAS E SANITIZANTES – USO SERVIÇOS DE SAÚDE

Em estabelecimentos de saúde devem ser utilizados somente produtos saneantes padronizados para uso em
Serviços de Saúde, na concentração e tempo recomendados pelo fabricante. São recomendados alcool 70%,
produtos clorados – hipoclorito de sódio, ácido peracético, peróxido de hidrogênio, quaternários de amônia e

fenólicos, entre outros.

Para alcançar o resultado esperado, é fundamental seguir as instruções contidas no rótulo do produto quanto à
forma de uso, diluições quando necessário, cuidados e equipamentos necessários para sua aplicação.

OBSERVAÇÃO: De acordo com a Resolução RDC Anvisa  nº 347/2020 e Resolução RDC Anvisa nº 350/2020,
em caráter temporário e emergencial, está permitida a formulação de preparações antissépticas ou sanitizantes
oficinais, por farmácias de manipulação e empresas fabricantes de medicamentos, saneantes e cosméticos  sem
prévia autorização da Anvisa.  As empresas fabricantes devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e

alvará ou licença sanitária e as demais autorizações de outros órgãos, inclusive, para fabricação e armazenamento de
substância inflamável.
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