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QUALIDADE E SEGURANÇA: CONTROLE DE INFECÇÃO, 

BIOSSEGURANÇA E REPROCESSAMENTO 

 

As instituições de saúde por meio do Comitê de Gestão de Crise, do Ser-

viço de Prevenção e Controle de Infecção (SCIH) e do Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) devem discutir 

meios para reduzir a transmissão de microorganismos no que tange a utilização 

de materiais e dispositivos. Especialmente neste momento em que estimativas 

apontam que nas próximas semanas podemos vivenciar um aumento impor-

tante no número de casos no Brasil. Medidas de prevenção e controle devem 

ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de in-

fecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

Medidas de Controle do Ambiente Assistencial 

• Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, es-

tetoscópios, aparelho para aferição de pressão arterial e termômetros) 

devem ser limpos e desinfetados após o uso;  

• Higienizar adequadamente as mãos com frequência, respeitando os 

cinco momentos de higienização;  

• Utilizar EPI para evitar contato direto com fluidos corporais;  

• Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo 

coronavírus, ou pessoa que têm ou teve contato com o caso suspeito ou 

confirmado, e encaminhar para uma área separada ou sala de isola-

mento;  

• Prevenir ferimentos, ferimento por agulha ou objetos cortantes; geren-

ciamento seguro de resíduos;  
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• Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebu-

lização);  

• Realizar desinfecção de equipamentos e limpeza do ambiente em pisos 

e superfícies dos banheiros;  

• Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico 

para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa. 

 

Uso de Equipamentos de Proteção Individual 
 

Além da disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI): 

avental ou capote, máscara comum, respirador PFF2/PFF3 ou máscara N95, 

proteção ocular ou facial, touca e luvas de procedimento com punhos longos, 

é de suma importância que os profissionais sejam treinados sobre a técnica de 

higienização das mãos, precaução padrão, precaução para contato, precaução 

para gotículas, precaução para aerossóis e uso correto de EPI (colocação e reti-

rada). 

O respirador PFF2/PFF3 ou máscara N95 deve ser utilizado por profissio-

nais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis como por 

exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não 

invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, 

coletas de amostras nasotraqueais. 

Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara já utilizadas com 

nenhum tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não podem 

ser limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando úmidas perdem a sua 

capacidade de filtração. 

Não há comprovação científica da possibilidade reutilização de máscaras 

N95 após a sua desinfecção e esterilização, apesar de estudos ainda em curso 

para avaliação da eficácia desta prática. 
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Recomendações de Biossegurança  

 

A-) SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA / BRONCOSCOPIA E PROCESSAMENTO DE EQUI-

PAMENTOS ENDOSCÓPICOS: 

Todos os pacientes com indicação de realização de procedimentos en-

doscópicos ou broncoscópicos são considerados alto risco devido a dispersão 

de partículas ou de aerossolização de substâncias corpóreas durante o procedi-

mento no manejo as vias aéreas (broncoscopia, aspiração de vias aéreas, intu-

bação/extubação). Desta forma, tornam- se essenciais e fundamentais medidas 

de proteção individual e de processamento de equipamentos seguras para ga-

rantir a segurança assistencial e ocupacional de pacientes e colaboradores.  

• Medidas gerais de prevenção de disseminação de infecções respiratórias 

Considerando que a transmissão do coronavírus se dá principalmente 

por via respiratória ou contato, e que muitos portadores são assintomáticos, 

oligossintomáticos ou não diagnosticados, deve-se considerar a aplicação de 

critérios de prioridade para a realização de procedimentos urgentes ou de 

emergência, avaliando a possibilidade de adiamento de procedimentos eleti-

vos. 

Fortalecer os canais de comunicação com pacientes e acompanhantes 

também deve ser considerado. Alertas visuais sobre sinais e sintomas devem 

estar claramente visíveis na recepção, assim como orientações sobre higiene 

das mãos, higiene respiratória, etiqueta de tosse, espirros e uso correto de más-

cara. 

Prover condições para higienização das mãos, restringir compartilha-

mento de itens como caneta/prancheta, ampliar frequência de limpeza de am-

biente e de superfícies de ambientes utilizados pelos pacientes. 

Paciente com suspeita de infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) deve 
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permanecer preferencialmente em área separada ou ser transportado para o 

local do procedimento imediatamente antes de sua realização. 

 

• Preparo da sala 

Os procedimentos endoscópicos geram aerossóis e por isso devem ser 

realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com 

pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance). Na au-

sência de filtro HEPA, desligar o aparelho de ar condicionado. Além disso, deve-

se orientar a obrigatoriedade do uso de proteção respiratória (tipo N95, 

PFF2/PFF3) pelos profissionais de saúde. 

 O uso de equipamentos e materiais descartáveis deve ser priorizado, e 

somente equipamentos, mobiliários e medicamentos necessários devem ser le-

vados à sala de procedimentos para reduzir o número de itens que necessitarão 

ser limpos ou descartados. 

Disponibilizar, se possível, tubo para intubação com circuito fechado para 

aspiração de vias aéreas a fim de evitar gerar aerossóis e proteger o aparelho 

de anestesia com plástico descartável para reduzir a sua contaminação.  

 

• Transporte do paciente  

Pacientes com sintomas de infecção respiratória (febre, tosse espirros, difi-

culdade para respirar) devem utilizar máscara cirúrgica durante o transporte.  

Os profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência 

a menos de 1 metro do paciente suspeito ou confirmado COVID-19 deve utilizar 

EPI (capote/avental; máscara cirúrgica; protetor ocular ou protetor de face; lu-

vas cano longo). 
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• Procedimentos endoscópicos 

Os procedimentos endoscópicos são considerados de risco. O risco de 

exposição respiratória dos profissionais se dá pela proximidade que permane-

cem do paciente, além do risco de geração de aerossóis em procedimentos 

como a broncoscopia. Este risco de exposição não se limita aos procedimentos 

de endoscopia alta, considerando a detecção recente de SARS-CoV em amos-

tras de biópsia e fezes, sugerindo uma possível transmissão fecal-oral. 

Em geral, o estabelecimento de medidas de prevenção de infecções no 

serviço de endoscopia é essencial para criar um ambiente seguro para proteger 

pacientes e profissionais. Nesta nova era de pandemia de COVID-19, é impera-

tivo que essas medidas sejam implementadas e mantidas para evitar a propa-

gação não reconhecida da doença. 

Durante procedimentos endoscópicos, é mandatório que todos os profissi-

onais que estiverem dentro da sala de procedimento, utilizem EPI (gorro; aven-

tal; máscara N95 ou respirador PFF2/PFF3; proteção ocular ou facial e luvas du-

plas de procedimento de cano longo). 

Deve-se restringir ao mínimo necessário o número de profissionais dentro 

da sala e manter as portas fechadas durante o procedimento para evitar expo-

sições desnecessárias. 

Recomenda-se ainda, sempre que possível, a realização procedimentos en-

doscópicos em sala com pressão negativa em pacientes com confirmação de 

COVID-19. 

Antes de deixar a sala, os profissionais deverão descartar os aventais e luvas 

utilizados. 
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• Pós procedimento endoscópico 

Caso haja necessidade de oxigênio complementar: evitar ao máximo o uso 

de máscara de Venturi, pois pode favorecer a aerossolização do vírus. 

 

• Desmontagem da sala  

Todos os itens não utilizados durante o procedimento devem ser considera-

dos contaminados. Materiais permanentes devem ser encaminhados para pro-

cessamento em caixas plásticas fechadas para evitar dispersão de partículas e 

os demais itens devem ser descartados. 

A estabilidade do aerossol do SARS-CoV-2 em superfície pode chegar a 72 

horas, portanto a limpeza terminal deve ser realizada de maneira minuciosa nos 

equipamentos e mobiliários da sala de procedimento, utilizando EPI indicado 

para precaução de contato e aerossóis. A limpeza e descontaminação de todas 

as superfícies, telas, teclado, cabos, monitores e aparelho de anestesia con-

forme protocolo local.  

 

• Processamento de aparelhos endoscópicos 

Os equipamentos endoscópicos são classificados como críticos, e por-

tanto, devem ser submetidos à desinfecção de alto nível.  

 

• Pré-limpeza 

Na desmontagem de sala utilizar duplo enluvamento (a primeira luva 

deve ser removida após manuseio do material contaminado para que não haja 

contaminação no manuseio da embalagem). 

Acomodar materiais que tenham entrado em contato com vias aéreas, em 

embalagem plástica fechada hermeticamente, a fim de garantir o transporte 

seguro do material potencialmente contaminado. 
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Realizar a higienização interna e externa da embalagem de transporte, con-

forme protocolo institucional. O profissional deverá utilizar o EPI apropriado 

para minimizar risco de contaminação. 

 

• Limpeza 

A limpeza deverá ser realizada com rigor, a fim de garantir a máxima redução 

de carga microbiana e assegurar um processamento seguro. 

Na área de recepção e limpeza, os profissionais de Centro de Material e Es-

terilização devem utilizar máscara N95, aventais impermeáveis de manga longa, 

luvas emborrachadas de cano alto, sapatos impermeáveis e fechados, toucas e 

óculos ou protetor facial. 

Evitar métodos de limpeza que causem aerossolização de partículas tais 

como pistolas de ar comprimido. 

Sempre que possível, optar por métodos automatizados de limpeza (utilizar 

preferencialmente, a termodesinfetadora para reduzir riscos a saúde aos pro-

fissionais de saúde no manuseio de materiais potencialmente contaminados 

com COVID-19). 

 

• Desinfecção 

Deve ser realizada a desinfecção de alto nível, preferencialmente através 

de métodos automatizados, que permitam o adequado monitoramento do pro-

cesso. 

• Esterilização 

Materiais ou dispositivos classificados como crítico (quem têm contato 

com estruturas corporais estéreis), devem ser esterilizados. 
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B-) PROCESSAMENTO DEMATERIAIS INALATÓRIOS: 

No processamento dos artigos de assistência ventilatória, a literatura na-

cional e os manuais técnicos publicados sobre o tema recomendam a realização 

da limpeza e, em seguida, a desinfecção de alto nível pelo calor úmido em tem-

peraturas superiores a 70 °C por 30 minutos ou a esterilização a vapor saturado 

sob pressão . 

Artigos de assistência ventilatória classificados como críticos, a exemplo 

dos tubos endotraqueais e traqueostomias devem ser descartados após o uso. 

Artigos de assistência ventilatória classificados como semicríticos (nebulizado-

res, umidificadores, inaladores e circuitos respiratórios) devem ser submetidos 

a desinfecção de alto nível. Artigos de assistência ventilatória classificados 

como não críticos (termômetros, oxímetros de pulso), realizar limpeza e desin-

fecção de baixo nível. 

 

C-) LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSDUTORES DE ULTRA-

SOM: 

O coronavírus é cercado por um capsídeo lipídico que o torna particular-

mente sensível aos desinfetantes para uso rotineiro. Há evidências de que o 

vírus efetivamente inativa com procedimentos apropriados que incluem o uso 

de desinfetantes comuns em clínicas de diagnóstico e em hospitais. A Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS) sugere que “a limpeza completa das superfícies 

do ambiente com água e detergente de uso hospitalar, seguida da aplicação de 

desinfetantes comumente usados em instituições de saúde” são procedimen-

tos eficazes e suficientes para inativar o novo coronavírus. 

Para que a desinfecção dos transdutores seja eficaz para qualquer pató-

geno transmissível, pode-se utilizar: hipoclorito de sódio a 0,5%; quartenário de 
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amônia quaternária em concentração total de uso seja menor que 0,8%; peró-

xido de hidrogênio a um máximo de 0,5% ou álcool 70%. 

Deve-se levar em consideração que nem todas as soluções de limpeza 

são compatíveis com os transdutores. Portanto, é recomendável consultar os 

manuais de manutenção e limpeza de cada dispositivo, que contêm informa-

ções sobre quais produtos podem ser usados para garantir a segurança do pa-

ciente sem danificar o equipamento. 

 

• Gel Condutivo 

Para evitar a contaminação do gel de ultrassom, é recomendável cobrir 

o frasco e não permitir que o recipiente de gel toque a pele do paciente ou a 

superfície do transdutor. 

 

• Superfícies e ambiente 

A limpeza adequada de bancadas, teclados e mouses pode ser feita com 

produtos já padronizados na instituição. 

Para casos sem suspeita de COVID-19, sem epidemiologia e sem sintomas 

respiratórios, é realizada a desinfecção usual e a sala (e o equipamento) é libe-

rada para exames, logo em seguida. Após a realização de testes em pacientes 

com alta suspeita ou com COVID-19 confirmado, será necessário prosseguir 

com a desinfecção recomendada acima e a sala (e o equipamento) poderá ser 

utilizada novamente posteriormente se o paciente tiver todos os EPIs recomen-

dados. Se aerossóis tiverem sido produzidos ou liberação de algum paciente, 

após a desinfecção, aguarde 2 horas para usá-lo.  

 

 

 



 

QMENTUM INTERNATIONAL | 2020  QUALIDADE E SEGURANÇA: CONTROLE DE INFECÇÃO,  

BIOSSEGURANÇA E REPROCESSAMENTO 
10 

D-) PROCESSAMENTO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS: 

Todos os protocolos que envolvam limpeza e desinfecção pós-operató-

rias devem obedecer às instruções locais. Os dispositivos usados em pacientes 

com suspeita ou comprovada de infecção COVID-19, devem ser submetidos a 

desinfecção separada, seguida de rotulagem adequada. É obrigatório rotular e 

descartar especificamente resíduos clínicos separadamente 

 

E-) SERVIÇOS DE DIÁLISE: 

É de extrema importância que os serviços de diálise estabeleçam estra-

tégias para identificação de casos suspeitos ou confirmados pelo Coronavírus 

(SARS-CoV-2), antes mesmo de chegar ao serviço ou área de tratamento, fa-

zendo com que a equipe planeje o atendimento a esses pacientes. (revisão de 

horário, local onde o paciente irá realizar a diálise, etc). 

As linhas de diálise e dialisadores utilizados em pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) devem ser des-

cartadas após o uso, não podendo assim ser reaproveitados, nem mesmo para 

o próprio paciente.   

Utilizar produtos para saúde exclusivos para pacientes suspeitos ou con-

firmados de apresentarem COVID-19 (termômetros, esfigmomanômetros etc). 

Caso não seja possível, proceder a rigorosa limpeza e desinfecção após sua uti-

lização (pode ser utilizado álcool líquido a 70%, desde que os produtos e equi-

pamentos não sejam de tecidos). 
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F-) TRATAMENTO DE RESÍDUOS: 

 De acordo com o que se sabe até o momento, o novo coronavírus pode 

ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classifica-

ção de Risco dos Agentes Biológicos, publicada em 2017, pelo Ministério da Sa-

úde. 

 Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes sus-

peitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem 

ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa no 222, de 

28 de março de 2018. 

 Os resíduos devem ser acondicionados, em sacos vermelhos, que devem 

ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez 

a cada 48 horas, independentemente do volume e identificados pelo símbolo 

de substância infectante. Os sacos devem estar contidos em recipientes de ma-

terial lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arre-

dondados. Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambien-

talmente adequada. 

 Ressalta-se ainda, que conforme a RDC/Anvisa no 222/18, os serviços de 

saúde devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde – PGRSS, que é o documento que aponta e descreve todas as ações rela-

tivas ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, observadas suas ca-

racterísticas e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identifi-

cação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações 

de proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente. 
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