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Nenhum conflito de interesse em 
relação a esta apresentação



Questões
1. O perfil das IRAS está mudando? Se sim, por quê?

2. Que termos básicos devem ser conhecidos para compreender 
prevenção e controle de infecção?

3. Quais os modos e veículos para a disseminação de infecção?

4. Quais as evidências da relação do ambiente com a transmissão de 
microrganimos?

5. Como a desinfecção do ambiente interrompe a disseminação de IRAS?

6. Quais são as superfícies de alto grau de contato e por que elas são 
importantes na disseminação de microrganismos?

7. A desinfecção de superfícies pode interromper a disseminação de 
microrganismos?



Questões
8. Que superfícies ambientais e que patógenos devem ser alvo para a 

desinfecção?

9. Quais são os meios estabelecidos e emergentes para a desinfecção 
de superfícies ambientais?

10. Qual a importância dos “wipes” na desinfecção do ambiente?

11. Como ambientes inteiros podem ser desinfetados?

12. A descontaminação do ar pode reduzir a contaminação de 
superfícies?

13. Como a limpeza das superfícies pode ser monitorada?

14. Que regulamentações estão disponíveis para o registro de 
desinfetantes?



Questões
15. Quais problemas precisam ser abordados?

16. Quais são as perspectivas para o futuro?



1. O perfil das IRAS está 
mudando? 

1. Mudanças no estilo de vida e novas 
tecnologias em saúde - maior 
expectativa de vida - doenças 
crônicas, imunossupressão...

2. Pacientes “super invadidos” –
testes diagnósticos, terapia 
intensiva, cirurgias



O perfil das IRAS está 
mudando? 

3. Deslocamentos rápidos

4. Grande exposição & vulnerabilidade a 
patógenos

5. Resistência microbiana

6. Perspectivas reduzidas para 
o lançamento de novas 
drogas



3. Quais são as vias para a 
disseminação de infecção?
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H o r i z o n t a l

Indivíduo infectado/colonizado Hospedeiro suscetível

Indivíduo infectado/colonizado Hospedeiro suscetível

Via direta

Via indireta

Mãos, água, alimentos, equipamentos 

médicos e superfícies ambientais



Que tipo de evidência é necessária para 
demonstrar o papel do ambiente na 
transmissão de microrganismos?

A ocorrência de infecção nosocomial não foi relacionada a níveis de 
contaminação microbiana do ar, superfícies e fômites. . . padrões para 
níveis permissíveis de tal contaminação não existem. . 

Maki DG et al, NEJM 1982;307:1562

American hospital association. Statement on microbiologic sampling in the 
hospital. 1974;48:125-6



Que tipo de evidência é necessária para 
demonstrar o papel do ambiente na 
transmissão de IRAS?

Estabelecer a relação entre contaminação do ambiente e 
ocorrência de IRAS é um desafio...
◦ Confundidores - fatores relacionados ao paciente, práticas de 

higiene, práticas assistenciais.... 



Dancer S. Lancet Infect Dis 2008;8:101 

Russotto et al. Journal of Intensive Care 2015; 3:54



Evidência do risco de aquisição de patógenos 
de ocupantes anteriores de quartos 
hospitalares Medline/PubMed, Cochrane and CINHAL: 2577 

publicações (1984 e 2014) incluídas 7 

Risco de aquisição (MRSA; VRE; Clostridium
difficile; Acinetobacter sp.; produtores de ESBL 
e Pseudomonas sp.): OR 2,14 (IC: 1,65-2,77).

Gram-negativos: OR 2,65 (IC: 2,02-3,47)

Gram positivos: OR 1,89 (IC: 1,62-2,21)

A. baumannii: OR 4,53 (IC: 2,32-8,86)

J Hosp Infect. 2015;91(3):211-7



Evidência do risco de aquisição de patógenos 
de ocupantes anteriores de quartos 
hospitalares

J Hosp Infect. 2015;91(3):211-7



6. Quais são as superfícies de alto grau de 
contato e por que elas são importantes na 
disseminação de microrganismos?

Am J Infect Control. 2013;41(5 Suppl):S36-41

Bombas de infusão, grades da cama, mesa 
de comida, cama, maçanetas, interruptores, 
bancadas, campainhas  



6. Quais são as superfícies de alto grau de 
contato e por que elas são importantes na 
disseminação de microrganismos?

Período: 18 meses em 2008-2009
50 interações (profissionais da assistência direta) – quartos com 
e sem precauções de contato
5 UTI: 28 superfícies
7 UI: 24 superfícies

Am J Infect Control. 2013;41(5 Suppl):S36-41



Am J Infect Control. 2013;41(5 Suppl):S36-41

40,2% 
dos 
contatos

Período: 18 meses em 2008-2009
50 interações – quartos com e sem 
precauções de contato
5 UTI: 28 superfícies
7 UI: 24 superfícies

UTI



Am J Infect Control. 2013;41(5 Suppl):S36-41

48,6% 
dos 
contatos

Período: 18 meses em 2008-2009
50 interações – quartos com e sem 
precauções de contato
5 UTI: 28 superfícies
7 UI: 24 superfícies

UI



8. Que superfícies ambientais e que 
patógenos devem ser alvo para a 
desinfecção?

Superfícies
◦ Probabilidade de contaminação

◦ Capacidade de abrigar microrganismos e permitir sua 
sobrevida

◦ Capacidade de contaminar mãos e outras superfícies 
durante contato

◦ Localização e frequência de contato

Alto grau de contato com as mãos – alvo primário 
para limpeza e desinfecção.



8. Que superfícies ambientais e que 
patógenos devem ser alvo para a 
desinfecção?

Microrganismos
◦ Tempo e capacidade de sobrevida no ambiente

◦ Frequência com que o agente contamina o ambiente

◦ Capacidade de manter a virulência após a exposição 
ambiental.

◦ Capacidade de colonizar 

◦ Capacidade de contaminar as mãos de forma transitória

◦ Mais lembrados - menos importantes (HIV, Influenza, 
SARS...) – menos estáveis, menos resistentes, pobre 
disseminação por contato com superfícies contaminadas



8. Que superfícies ambientais e que 
patógenos devem ser alvo para a 
desinfecção?

◦ Microrganismos importantes

◦ Microrganismos de 
importância epidemiológica, 
MRSA, VRE, Acinetobacter 
baumannii

◦ Vírus não envelopados

Considerar resistência 
dos microrganismos 
aos desinfetantes  



9. Quais são os meios estabelecidos e 
emergentes para a desinfecção de 
superfícies ambientais?

Superfície ambiental

Fotossensibilização

Vapor portátil



Seleção de desinfetantes
Considerações

1. Amplo espectro e rápida ação
2. Garantir a manutenção da umidade da superfície com única 

aplicação
3. Não afetado matéria orgânica
4. Não tóxico para o usuário
5. Compatível com superfícies e equipamentos 
6. Efeito residual
7. Fácil de usar 
8. Odor aceitável 
9. Custo acessível 
10. Solúvel em água 
11. Estável (concentrado e diluído)
12. Boa capacidade de limpeza
13. Não inflamável 



Dispositivos automatizados de 
desinfecção

Tecnologias automatizadas
◦ Maior garantia da eficácia da desinfecção em relação aos métodos tradicionais 

(dificuldades na padronização, superfícies não submetidas ao contato com 
desinfetante).

◦ Não substituem a limpeza manual – remoção de matéria orgânica, líquidos e 
resíduos antes da desinfecção.

◦ Custos 

◦ Variações em relação a segurança e eficácia (diferentes marcas do mesmo 
produto, diferentes produtos).

◦ Atenção: toxicidade (peróxido de hidrogênio), segurança (vapor) e  necessidade 
de esvaziar o ambiente (luz UV).



Qual é o custo das novas 
tecnologias???



Comparou a eficácia clínica e 
custo-benefício de oito 
métodos de desinfecção 
ambiental de salas 
contaminadas com C. difficile.

J Hosp Infect. 2012;82(2):114-21. 



10. Qual a importância dos “wipes” 
na desinfecção do ambiente?

Pontos de atenção
◦ Treinamento  

◦ Falhas na técnica podem disseminar microrganismos

◦ Quantidade de desinfetante pode ser insuficiente para 
o tempo de contato necessário

◦ Importante padronizar testes

Proposta da indústria 
◦ Aumentar conformidade da limpeza  

◦ Reduzir custos

◦ Reduzir tempo necessário para limpeza

◦ Aumento do tempo de contato do desinfetante com a 
superfície



10. Qual a importância dos “wipes” 
na desinfecção do ambiente?

Avaliou descontaminação de superfícies e 
transferência de MO após o uso de “wipes”  

Discos de aço contaminados com S. aureus e A. 
baumannii.
Limpeza - movimento orbital por 10s com 
pressão de 150 g.

Transferência - disco estéril com o mesmo lenço 
usado em disco contaminado

J Hosp Infect. 2015;91(4):319-25

Filtaflex e Centro de pesquisa em
microbiologia ambiental da 
Universidade de Ottawa



10. Qual a importância dos “wipes” 
na desinfecção do ambiente?

J Hosp Infect. 2015;91(4):319-25



10. Qual a importância dos “wipes” 
na desinfecção do ambiente?

Resultados
Todas as marcas reduziram significativamente o número de UFC 
(P<0,001)
A, B e E – redução mínima global de  7,0 log10 UFC 
C, D e F - maior redução para Gram-negativo.
A e B – não recuperou microrganismos após a limpeza,  
transferência indetectável 
C, D e F  - recuperação e transferência de S. aureus - 0,62 a 2,13 
log10 UFC 
F – transferência de A baumannii (0,43 log10 UFC).  

J Hosp Infect. 2015;91(4):319-25

Conclusão
Uso correto de produto pode ser eficaz 
com risco mínimo de transferência de 
MO para superfícies vizinhas 

Formulações ou técnica inadequada = 
risco de disseminação MO 

Orientações de uso podem ser mais 
importantes do que informação sobre 
tempo de contato



13. Como a limpeza das superfícies 
pode ser monitorada?



Marcador reflexivo

Culturas microbiológicas

Testes ATP
Observação direta

Listas de verificação



13. Como a limpeza das superfícies 
pode ser monitorada?



15. Quais problemas precisam 
ser abordados?

Muitos desinfetantes são de ação lenta, ineficazes e potencialmente 
danosos aos seres humanos e ao meio ambiente.

Registro de produtos é lento e caro.

Rótulos precisam ser mais amigáveis ao uso e mais precisos

Limpar é comum, mas a avaliação do impacto da limpeza na 
transmissão microrganismos precisa ser mais estudada

Deficiências no treinamento da equipe – não reconhecimento da 
importância do ambiente na transmissão de microrganismos

Testes e requisitos necessários para o registro de produtos precisam ser 
internacionalmente padronizados.

Para pensar....



16. Quais são as perspectivas para o 
futuro?

Aumento da conscientização sobre o impacto negativo das IRAS na 
saúde e na economia

Claro reconhecimento de que muitas IRAS podem ser evitadas  

Forte envolvimento de governamental na prevenção de IRAS

Sociedades de classe, ONGs e indústria trabalhando juntas na 
prevenção de IRAS

Maior ênfase em produtos verdes e novas tecnologias

Para sonhar....



cristianeschmmitt@yahoo.com.br


