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RESUMO 

PAULA-GONÇALVES AO. Processo de limpeza e desinfecção de superfícies 
ambientais, equipamentos e artigos não críticos de uma unidade de terapia 
intensiva neonatal [dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2013. 
106p. 
  
INTRODUÇÃO: A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é considerada um 
local insalubre por agregar micro-organismos por dias e até meses sobre as 
superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos. Esses artefatos em 
contato com os RN e trabalhadores, sem prévia limpeza e desinfecção, intensificam 
os riscos de colonização e eventual infecção, com agravos à saúde de 
ambos. OBJETIVO: Analisar os processos de limpeza e desinfecção de superfícies 
ambientais, equipamentos e artigos não críticos de uma unidade de terapia intensiva 
neonatal de uma instituição pública de Goiânia-Goiás. METODOLOGIA: Estudo 
observacional do tipo descritivo, realizado em uma UTIN de um hospital da rede 
pública estadual, especializado em atendimento materno-infantil de média e alta 
complexidade. Os sujeitos da pesquisa foram 37 trabalhadores da equipe 
multiprofissional de saúde e do Serviço de Higienização e Limpeza (SHL). A coleta 
de dados ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2011, por meio da 
observação direta das etapas dos processos executados e não executados pelos 
trabalhadores, norteada por formulário tipo check list, elaborado conforme as 
recomendações da ANVISA. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob os 
protocolos nº 10/2010 e nº 03/2012. Os dados foram analisados 
estatisticamente. RESULTADOS: Com relação ao gênero, 97,3% dos trabalhadores 
que tiveram oportunidade de execução dos processamentos eram do sexo feminino, 
51,4%, com idade entre 31 e 40 anos, 62,2% eram técnicos em enfermagem e 
89,2% trabalhavam no período diurno. Das 243 oportunidades de execução dos 
processos de limpeza e desinfecção, 61,72% foram perdidas e, dessas, 90,66% 
eram relacionadas aos estetoscópios. Dos 93 processos de limpeza e desinfecção 
executados, 58,06% equivaleram-se às incubadoras. Entretanto, apenas 1,65% 
deles atenderam as diretrizes parcialmente. Quanto às fragilidades, identificou-se o 
uso inadequado de técnicas, relacionado à qualificação inadequada dos 
trabalhadores, protocolos desatualizados e falhas na supervisão das etapas do 
processo de limpeza e desinfecção. As potencialidades não foram contempladas 
neste estudo. Averiguou-se que 95,7% dos processamentos executados não 
seguiram as recomendações da ANVISA e 61,7% das oportunidades de realização 
desses processamentos não foram executadas, colocando o trabalhador e usuário 
sob risco de colonização no serviço. CONCLUSÃO: Os processos analisados não 
atenderam as recomendações das diretrizes e as fragilidades identificadas 
corroboraram para a elaboração de um programa de educação em serviço, visando 
à capacitação dos trabalhadores, aliada ao controle e avaliação de cada etapa do 
processamento desses artefatos, tendo em vista a segurança do paciente e do 
trabalhador. 
 
Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Recém-Nascido; Infecção 
Hospitalar; Ambiente de Instituições de Saúde; Serviço de Limpeza Hospitalar. 



 
 

ABSTRACT 

PAULA-GONÇALVES AO. Process for cleaning and disinfection of 
environmental surfaces, equipment and noncritical items in a neonatal 
intensive care unit [dissertation]. Goiânia: Faculty of Nursing / UFG; 2013. 106p. 

BACKGROUND: Neonatal Intensive Care Units (NICU) are considered high-risk 

environments where micro-organisms can survive for days and even months on 

ambient surfaces, equipment and noncritical items. These artifacts, entering into 

contact with healthcare providers or newborn patients without prior cleaning and 

disinfection, intensify the risk of colonization and eventual infection causing possible 

health problems for both. OBJECTIVE: To analyze the processes of cleaning and 

disinfection of ambient surfaces, equipment and noncritical items in a neonatal 

intensive care unit of a public institution in Goiânia-Goiás. METHODS: A descriptive, 

observational, conducted in a NICU of a hospital in the state public health network, 

specializing in maternity and neonatal cases of medium to high complexity. The 

subjects of the research were a 37 member multidisciplinary team comprised of 

health care providers and employees of the Department of Sanitation and 

Cleanliness (Serviço de Higienização e Limpeza; SHL). Data collection occurred 

during the months of October and November 2011, through direct observation of the 

process steps executed and not executed by the responsible workers, guided by a 

check list form, prepared according to the recommendations of ANVISA. The project 

was approved by the Ethics Committee, under protocols No. 10/2010 and No. 

03/2012. Data were analyzed statistically.RESULTS: With respect to gender, 97.3% 

of workers who had the opportunity to execute the procedure were female, 51.4% 

aged between 31 and 40 years, 62.2% were nursing technicians and 89.2% worked 

during the day. Of the 243 observed cleaning and disinfection procedures, 61.72% 

had items that were missed, and of these, 90.66% were related to stethoscopes. Of 

the 93 cleaning and disinfections completed successfully, 58.06% were executed on 

the incubator. However, 1.65% responded only partially to the ANVISA guidelines. 

Weaknesses identified included the use of inadequate techniques related to 

improperly qualified workers, use of outdated protocols, and failure to supervise the 

stages of cleaning and disinfection. The system’s strengths were not addressed in 

this study. It was found that 95.7% of the procedures executed did not follow the 

recommendations of ANVISA and 61.7% of the opportunities to complete these 

processes were not executed, putting the patient and the worker at risk of 

colonization. CONCLUSION: The cases analyzed did not comply with recommended 

guidelines, and the failures identified support the development of a program of in-

service education, with the goal of training workers, coupled with the monitoring and 

evaluation of each step in the process, with the ultimate goal of patient and worker 

safety. 

Keywords: Intensive Care Neonatal, Newborn, Cross Infection, Health Facility 

Environment; Housekeeping, Hospital. 



 
 

RESUMEN 

PAULA-GONÇALVES AO. Análisis del proceso de limpieza y desinfección de 
superficies ambientales, equipos y elementos no esenciales de una unidad 
neonatal [disertación]. Goiânia: Facultad de Enfermería / UFG, 2013. 106p. 
 

INTRODUCCIÓN: La Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) es  considerada 
insalubre por reunir micro-organismos por días, y hasta meses, sobre las superficies 
ambientales, equipos y elementos no esenciales. Estos artefactos, en contacto con 
los trabajadores o los RN, sin previa limpieza y desinfección, intensifican los riesgos 
de colonización y eventual infección, con un impacto en la salud de ambos. 
OBJETIVO: Analizar los procesos de limpieza y desinfección de superficies 
ambientales, equipos y elementos no esenciales de una Unidad de Terapia Intensiva 
Neonatal de una institución pública de Goiânia-Goiás. MÉTODO: Estudio 
observacional de tipo descriptivo, realizado en una UTIN de un hospital de la red 
pública estatal, especializado en atención materno-infantil de mediana y alta  
complejidad.  Los sujetos de esta investigación fueron 37 trabajadores del equipo 
multidisciplinario de salud y del Servicio de Higienización y Limpieza (SHL). La 
obtención de los datos ocurrió en los meses de octubre y noviembre de 2011 por 
medio de la observación directa de las etapas de los procesos ejecutados y no 
ejecutados por los trabajadores, guiadas por un formulario de tipo check list,  
elaborado según las recomendaciones  de la agencia sanitaria estatal.   El proyecto 
fue aprobado por el Comité de Ética bajo los protocolos No. 10/2010 y No. 03/2012. 
Los datos fueron analizados estadísticamente. RESULTADOS: Con relación al 
género, un 97,3% de los trabajadores que podían ejecutar los procesos 
correspondía al sexo femenino. Un 51,4% tenía entre 31 y 40 años, un 62,2% eran 
técnicos de enfermería y el 89,2% trabajaba en turnos diurnos. De las 243 
oportunidades de ejecución de procesos de limpieza y desinfección, 61,72% fueron 
desperdiciadas, y de ellas, un 90,66% estaban relacionadas a estetoscopios. De los 
93 procesos de limpieza y desinfección ejecutados, un 58,06% correspondía a 
incubadoras. Entretanto, apenas un 1,65% de ellos cumplió las directrices de forma 
parcial. En cuanto a las debilidades, se identificó el uso de técnicas inadecuadas, 
relacionadas a la calificación inadecuada de los trabajadores, a protocolos sin 
actualizar y a fallas en la supervisión de las etapas del proceso de limpieza y 
desinfección. Las potencialidades no fueron contempladas en este estudio. Se 
descubrió que el 95,7% de los procedimientos ejecutados no siguieron las 
recomendaciones de la agencia sanitaria estatal, y 61,7% de las oportunidades de 
realización de estos procedimientos no fueron ejecutados, colocando al trabajador y 
al usuario bajo riesgo de colonización. CONCLUSIÓN: Los procesos analizados no 
cumplieron las recomendaciones  de las directrices, y las fallas identificadas indican 
la necesidad de la elaboración urgente de un programa de capacitación de los 
trabajadores, unido al control y evaluación de cada etapa del procesamiento de 
estos aparatos, teniendo en cuenta la seguridad del paciente y del trabajador. 
 
Palabras-clave: Cuidado Intensivo Neonatal, Recién Nacido, Infección Hospitalaria, 
Ambiente de Instituciones de Salud; Servicio de Limpieza en Hospital. 
 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação nasceu do entusiasmo pelo cuidar em neonatologia e 

por entender que os cuidados de enfermagem fazem toda a diferença na qualidade 

de vida dos recém-nascidos cuja imunocompetência intensifica os riscos de infecção 

e agravos a sua saúde. Por essa razão, os cuidados a essa população devem ser 

especializados e as contribuições científicas, na área da enfermagem, devem ser 

aplicadas à neonatologia para a qualidade e segurança.  

Dentre os aspectos relacionados ao cuidado seguro dos recém-nascidos 

(RN), merecem atenção especial o processamento e limpeza das superfícies 

ambientais, materiais e equipamentos médicos, além dos artigos não críticos. A 

qualidade do processamento desses componentes está imbricada na cadeia 

epidemiológica das Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IrAS).  Esses 

incidentes agravam o prognóstico dos RN, especialmente, o prematuro internado em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).  

O desejo de contribuir cientificamente com a enfermagem em neonatologia 

teve início em 2006, no Curso de Graduação da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade federal de Goiás (FEN/UFG), quando participei de Núcleos de Estudos 

e Pesquisas, atuando em Programas de Iniciação Científica do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e de Extensão e Cultura, além 

da monitoria na disciplina de Ginecologia e Obstetrícia.  

Desde o início da graduação tive afinidade pela área de saúde materna e 

infantil. E meus estudos foram focados nessa área, resultando na publicação do 

primeiro artigo original: “Aleitamento materno: orientações, conhecimento e 

participação do pai nesse processo”, na Revista Eletrônica de Enfermagem da 

UFG. 

Em 2009, no último ano da graduação, aprofundei meus estudos também na 

área de prevenção e controle das IrAs, graças à participação no Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em Infecções Relacionadas aos Cuidados em Saúde (NEPIH) da 

FEN/UFG.  

A partir desse contato fui convidada a integrar no grupo como auxiliar de 

pesquisa no projeto “Micro-organismos isolados na saliva de profissionais de 

saúde de um hospital oncológico da Região Centro-Oeste do Brasil”, dentre 



 
 

outras atividades. A partir de então, fiquei fascinada com a temática e com maior 

compreensão da relevância de prevenir e controlar esses incidentes, em particular 

os ocorridos em unidades de atenção à saúde do RN e de forma singular em UTIN. 

Após concluir o Curso de Graduação em Enfermagem, fui aluna especial do 

programa de pós-graduação, nível mestrado, da FEN/UFG e ingressei no Curso de 

Pós-Graduação Lato-Sensu da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), 

denominada Enfermagem em Neonatologia e Pediatria. 

Em 2011, fui aprovada no Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu da 

FEN/UFG, em nível de Mestrado, vislumbrando ampliar os meus conhecimentos 

sobre a qualidade da assistência ao RN. Nesse período, cursei a disciplina de 

“Avaliação em serviços de saúde” e tomei conhecimento de conceitos sobre 

indicadores de processo relacionados à limpeza e desinfecção de superfícies 

ambientais, equipamentos e artigos não críticos e suas interfaces com a cadeia 

epidemiológica das IrAS. Esses conhecimentos, relevantes para a vigilância 

epidemiológica dos micro-organismos de impacto para IrAS, atribuem à qualidade do 

processamento desses artefatos, desempenhada pelos trabalhadores de saúde e do 

Serviço de Higienização e Limpeza, a responsabilidade pela prevenção e controle 

das IrAs e, de forma ímpar, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

A inobservância de pontos inerentes a cada etapa desse processamento 

contribui para a contaminação cruzada e eventual surto de IrAS, invalidando as 

diretrizes sobre a segurança do paciente e do trabalhador. Assim, motivada pela 

minha inquietação, compartilhei situações vivenciadas in locu com colegas 

enfermeiros e com representantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), de instituições da rede de saúde pública e privada, durante a vigilância em 

pacientes acometidos por Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde.  

Essa experiência reforçou a minha busca para a próxima etapa a ser 

realizada durante o mestrado, dando seguimento à busca de subsídios sobre a 

segurança do RN, com enfoque na limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nessa perspectiva, pretendo fortalecer o debate sobre a qualidade do 

processo de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos, no contexto da segurança do paciente, além de refletir sobre os 



 
 

aspectos relacionados às lacunas existentes no serviço que comprometem a 

segurança dos recém-nascidos. 

A partir desse pressuposto e da minha inserção no Mestrado, delineamos o 

projeto de pesquisa intitulado “Processo de limpeza e desinfecção de superfícies 

ambientais, equipamentos e artigos não críticos de uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal” o qual se insere na Linha de Pesquisa Prevenção e Controle de 

Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde.  Esse projeto faz parte de um 

projeto maior intitulado: “Preditores para colonização/contaminação de 

profissionais, usuários, artigos e superfícies de uma Instituição de Saúde 

Materna e Infantil integrada ao SUS”. 

Trata-se de um tema atual, relevante e de impacto para a saúde pública, 

para o qual convergem pesquisas, procedimentos e estratégias que abrangem 

desde a criação de insumos e tecnologias de alta complexidade, o treinamento dos 

recursos humanos, assim como aspectos relacionados ao processamento seguro 

desses artefatos, promovendo uma assistência de qualidade à clientela assistida.  

A inquietação com a segurança do paciente em unidade de cuidados 

intensivo neonatal é recente e tem despertado interesse de estudiosos na área, 

alavancado por erros na terapêutica e no uso de dispositivos invasivos e incidentes, 

passíveis de prevenção, a exemplo da contaminação cruzada. Entre os incidentes, 

as IrAS destacam-se como a principal causa de morbimortalidade em UTIN, pois a 

prevenção e o controle desses incidentes as quais agregam as atividades no setor 

são fundamentais para o processo de trabalho nos respectivos serviços.  

Desse modo, a segurança requer uma execução confiável de múltiplas 

etapas, convergentes à assistência. Etapas essas que se iniciam pela qualidade do 

processo de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos, executadas por trabalhador qualificado e, de forma articulada, 

aos princípios da segurança do paciente e do trabalhador. 

A introdução do tema segurança do paciente pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) despertou o meu interesse em atualizar conhecimentos e promover 

ações interventivas na área do processamento dos artefatos acima descritos, no 

âmbito da UTIN, por ser a equipe de enfermagem responsável pela maioria dos 

cuidados com o RN e com os artigos e equipamentos utilizados na assistência, além 

de gerir a limpeza e o controle ambiental.   



 
 

Essa atribuição lembra à época de Florence Nightingale que recebeu 

destaque na comunidade científica por instituir medidas sistematizadas, as quais 

salvaram vidas (NIGHTINGALE, 1989). 

É importante enfatizar que a assistência ao RN admitido em UTIN envolve 

fases distintas e atitudes seguras por parte dos profissionais que compõem essa 

equipe. Com os achados da pesquisa, pretendo acurar o conhecimento técnico-

científico focado no processo de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos na área da saúde e em especial em UTIN, 

destacando a integração ensino-serviço para valorização de uma cultura 

organizacional em consonância com as diretrizes da ANVISA (2010-a) sobre a 

“Limpeza e Desinfecção de Superfícies”, focadas na segurança do paciente e da 

práxis no ambiente de saúde. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é insalubre 

por agregar micro-organismos virulentos em suas superfícies, tais como vírus, 

bactérias e fungos. Isso devido à complexidade dos cuidados e dos longos períodos 

de internação (CALIL, ROLA & RICHTMANN, 2006). 

A UTIN é um local de atendimento a recém-nascidos (RN) que precisam de 

cuidados e procedimentos de alta complexidade. A maioria dos RN internados nesse 

serviço é prematura, de baixo peso ao nascer e com algum desconforto respiratório, 

incluindo casos de má formação, dentre outras patologias. Além disso, a imaturidade 

do sistema imunológico e pulmonar facilita a colonização por micro-organismos 

(MO), ativando a cadeia epidemiológica das Infecções Relacionadas à Assistência 

em Saúde (IrAS) nessa população (GOULART et al., 2006; RICHTMANN, 2011; 

DUEÑAS et al., 2011; ROCHA et al., 2011). 

A transmissão direta de bactérias e outros agentes virulentos e resistentes 

aos antimicrobianos ocorrem por meio do contato de uma pessoa colonizada para 

outra sem contaminação anterior, como por exemplo, os trabalhadores da saúde e 

recém-nascidos. As diretrizes sobre a Higienização das Mãos (HM) em serviços de 

saúde alertam que, as mãos, uma vez contaminadas, são veículos naturais de MO 

no serviço (SIEGEL et al., 2007).  

A transmissão indireta ocorre quando objetos contaminados são utilizados 

entre os pacientes sem adequada limpeza e desinfecção. Esses dispositivos podem 

ser estetoscópios, termômetros, glicosímetros, bombas de infusão, nebulizadores, 

umidificadores, circuito de respirador e outros (ANVISA, 2010-a). 

Igualmente, os dispositivos invasivos têm papel impar na cadeia 

epidemiológica das IrAS, como por exemplo, punções, cateterismos, intubação 

orotraqueal e ventilação mecânica que intensificam os riscos de colonização e 

infecção, com impacto sobre a morbidade e mortalidade dos recém-nascidos 

(PESSOA-SILVA et al., 2004; HERRMANN et al., 2008). 

A prevenção e o controle das IrAS implicam na HM dos trabalhadores, no 

uso correto de técnicas assépticas de materiais e equipamentos submetidos ao 

processo de limpeza e desinfecção em conformidade com as diretrizes,  na 

manutenção das precauções padrão (PP) e, principalmente, na qualidade de cada 
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uma das etapas do processamento dos mesmos (CRIVARO et al., 2009; WEBER et 

al., 2010).   

Na UTIN, a limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos 

e artigos não críticos merecem destaque, pois a sua inadequação pode agravar o 

estado de saúde dos neonatos. 

As superfícies da UTIN incluem piso, teto, paredes, bancadas, pias, 

torneiras, portas, maçanetas, telefones, mobiliários, monitores multiparamétricos, 

bombas de infusão, incubadoras, ventilador mecânico, balança, termômetros, 

estetoscópios, esfigmomanômetros, almotolias, fita métrica, entre outros. Neste 

estudo, essas superfícies foram agrupadas e denominadas “superfícies 

ambientais, equipamentos e artigos não críticos” dos serviços de saúde 

(APECIH, 2010; CECHINEL, 2011; ANVISA, 2012). 

Durante a internação na UTIN, o contato do RN com tais superfícies, além 

do contato com a mãe, familiares e a equipe multiprofissional, pode resultar em 

incidentes, nesse estudo definido como IrAS. Logo, a limpeza e o controle ambiental 

constituem indicadores importantes para segurança desses recém-nascidos (CALIL, 

ROLA, RICHTMANN, 2006; BOYCE, 2007; PINHEIRO et al., 2009; ANVISA, 2010-b; 

McGRATH et al., 2011).  

A preocupação com tais aspectos vem ao encontro das discussões da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre os princípios da segurança a qual 

define tais infecções como complicações indesejadas decorrentes do cuidado 

prestado aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da doença de base (OMS, 

2009; WHO, 2011).  

No bojo dessas discussões, a OMS lançou, em 2004, a Aliança Mundial para 

a Segurança do Paciente com seis Desafios Globais, visando despertar 

mundialmente para uma política de segurança do paciente e, consequentemente, do 

trabalhador na área da saúde. O primeiro desafio foi focado na prevenção e redução 

das IrAS cujo tema foi “Uma assistência limpa é uma assistência segura” (WHO, 

2005). 

O cuidado limpo e seguro à população de RN em UTIN deve ser prioridade 

dos gestores e trabalhadores dos serviços de saúde, pois, ao conhecer a cadeia 

epidemiológica das IrAS e seus agravos, como piora do prognóstico e 

prolongamento do período de internação, os gestores podem contribuir para o 

desenvolvimento de medidas preventivas a esses incidentes, com redução dos 
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custos para a instituição e dos índices de mortalidade (CORRÊA, 2008; SCOTT, 

2009; UCHIDA et al., 2011; WHO, 2011). 

Os cuidados com o ambiente de saúde para a segurança do paciente têm 

sido tema de destaque na comunidade científica internacional e nacional (ANVISA, 

2010-a; CDC, 2012). A partir de então, diversas campanhas surgiram para divulgar 

medidas simples, como HM, rigor em todas as etapas do processo de limpeza e 

desinfecção de superfícies as quais podem salvar vidas (OMS, 2009; WHO, 2011). 

Esse desafio reporta à Florence Nightingale (1820-1910), precursora da 

enfermagem moderna que relacionou a morbidade e mortalidade dos soldados 

feridos com a ocorrência de infecção. Florence instituiu medidas preventivas como 

rigorosa higiene de mãos e limpeza ambiental (NIGHTINGALE, 1989). Essas 

medidas ainda são fundamentais para garantir a segurança do cuidado prestado 

pela equipe de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e a Healthcare 

Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC) têm publicado diretrizes 

internacionais para prevenção e controle das IrAS por meio da limpeza e 

desinfecção de superfícies ambientais (RUTALA & WEBER, 2008; HHS, 2009). 

 No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou 

manual destinado à limpeza e desinfecção de superfícies para a segurança do 

paciente nos serviços de saúde (ANVISA, 2010-a). Essas diretrizes apontam que 

estrutura física, instalações e materiais adequados, qualificação e treinamento de 

pessoal são um conjunto de ações coesas da equipe multidisciplinar na gestão do 

serviço para a segurança do paciente (KAMADA & ROCHA, 1997).  

O estudo de Lima (2012), parte do projeto matriz que integra o presente 

estudo, também, realizado na UTIN do serviço ora investigado, averiguou que a taxa 

de infecção presumida da UTIN foi de 79% dos 847 RN admitidos no serviço, no 

período de um ano. Dessas, 5% foram por MO resistentes, dos quais 17,7% tiveram 

óbito como desfecho. Detectou-se, ainda, níveis elevados de resistência dos micro-

organismos aos antimicrobianos utilizados na terapêutica dos RN, entre eles, 

Enterobacter, E. coli, K. oxytoca, K. pneumoniae, S. marsences, P. aeruginosa, S. 

maltophilia, Enterococcus sp, E. faecalis, S. aureus, S. epidermidis,  S. haemolyticus. 

Constituiu-se em agravante, o fato de que 25% dos S. aureus eram resistentes à 

oxacilina e 12% dos S. haemolyticus, à vancomicina. 
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Ribeiro (2013) isolou micro-organismos de algumas superfícies ambientais, 

equipamentos médicos e artigos não críticos nesse mesmo serviço e detectou nas 

almotolias 20% de Enterococcus resistente à oxacilina, cefoxetina, penicilina e 

gentamicina e 20% de Enterobactéria sp, resistente ao aztreonan, ampicilina e 

gentamicina. Nos estetoscópios foram isolados nove (64,3%) Staphylococcus 

coagulase-negativos, com perfil de resistência à meticilina de 57,1%. Nas 

incubadoras foram isoladas cinco (100%) bactérias, sendo uma (20%) Enterococcus 

resistente à clindamicina, eritromicina, oxacilina, penicilina, cloranfenicol, 

gentamicina e trimetropin-sulbactran. Esses achados reforçam a preocupação com a 

limpeza ambiental a fim de impedir a permanência desses micro-organismos sobre 

as superfícies da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

Corroborando tais resultados, há evidências de que os Bacilos Gram-

Positivos (BGP), especialmente os Staphylococcus aureus, Estafilococos coagulase 

negativos e Enterococcus sp., seguido dos Bacilos Gram-negativos (BGN) como 

Pseudomonas sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., e por último os fungos,  como a 

Candida sp., sendo os patógenos mais relevantes para a ocorrência de infecções 

neonatais (PESSOA-SILVA et al., 2004; MARCONI, et al., 2009; PRADO PALOS et 

al., 2009).  

Apesar das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos 

serem considerados de baixo risco para infecção, por entrar em contato apenas com 

a pele íntegra do paciente, estudos têm apontado que a qualidade do processo de 

limpeza e desinfecção dos artefatos dos serviços de saúde contribuem com a 

redução de MO resistentes no ambiente de saúde, inclusive Methicilin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) e Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) 

(HAYDEN et al., 2006; GOODMAN et al., 2008; APECIH, 2010; CARLING & 

BARTLEY, 2010). Assim, o processamento dessas superfícies configura-se como 

um dos objetivos do primeiro Desafio Global, para segurança do paciente (WHO, 

2005; ANVISA, 2010-a).  

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 15 da ANVISA (2012) que 

trata do processamento de produtos não críticos refere que o processo de limpeza, 

deverá ser realizado em qualquer unidade do serviço de saúde, conforme protocolo 

institucional definido.  

Entretanto, para garantir a qualidade da limpeza ambiental, de equipamentos 

e artigos não críticos dos serviços de saúde, é necessário o uso de indicadores de 
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processo para o controle e avaliação de cada etapa envolvida nos processos. Essa 

ferramenta é importante para a gestão em saúde, pois conhecer os indicadores 

possibilita a análise da eficiência e eficácia dos processos, além de aprimorar os 

protocolos e incidência de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde 

(GRAZIANO et al., 2009; PADOVEZE, 2010; ANVISA, 2010-c).  

Entendendo a relevância da temática para a manutenção da integridade 

física dos RN em UTIN e o significado dos apontamentos para a segurança do RN 

apresentados por Lima (2012) e Ribeiro (2013), formulamos a presente hipótese: O 

processo de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal integrada ao 

SUS, situada em Goiânia-GO e referência para a região Centro-Oeste e outras 

regiões do Brasil atendem as diretrizes estabelecidas no país pela ANVISA? 

Nesse sentido, esse estudo teve por finalidade desvelar as conformidades e 

não conformidades dos processos de limpeza e desinfecção desempenhados pelos 

trabalhadores dessa UTIN, segundo as diretrizes do país.   
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

 

Analisar os processos de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos de uma unidade de terapia intensiva neonatal de 

uma instituição pública estadual do município de Goiânia-GO. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a estrutura organizacional da unidade de terapia intensiva neonatal 

quanto aos recursos humanos e estrutura física;  

 

 Caracterizar os processos de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos quanto à técnica adotada, os produtos e 

materiais utilizados;  

 

 Descrever as potencialidades e as fragilidades dos processos de limpeza e 

desinfecção, segundo as conformidades e não conformidades com as diretrizes 

da ANVISA; 

 

 Classificar o grau de risco para a disseminação de micro-organismos, por meio 

das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos entre os recém-

nascidos e trabalhadores de uma unidade de terapia intensiva neonatal. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. O ambiente da UTIN e o papel das superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos na disseminação de micro-organismos 

 

As Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) são locais de 

atendimento à saúde de alta complexidade, insalubres por agregar em suas 

superfícies micro-organismos virulentos. Esse fator favorece a transmissão cruzada 

de micro-organismos veiculados pelas mãos dos trabalhadores de saúde e do 

Serviço de Higienização e Limpeza e por meio de objetos contaminados 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; ANVISA, 2010-b).  

Muitos desses micro-organismos são resistentes aos antimicrobianos e 

podem estar presentes na água, soluções medicamentosas e matéria orgânica, 

depositados sobre objetos inanimados, como termômetros, estetoscópios, 

equipamentos, vestimenta dos próprios trabalhadores de saúde entre outros 

(RICHTMAM, 2011). 

Por muitos anos não se acreditou que superfícies ambientais contaminadas 

pudessem ser foco de transmissão de micro-organismos para os pacientes. 

Entretanto, estudos recentes têm evidenciado que as superfícies do ambiente dos 

serviços de saúde são fonte de disseminação desses patógenos (CECHINEL, 2011; 

CESÁRIO, LIRA, HINRICHSEN, 2010).  

Considerando que a contaminação do ambiente é por fontes inanimadas: o 

ar, a água e as superfícies. Todas devem receber tratamento adequado para 

garantir a qualidade dos processos realizados no ambiente de saúde. As superfícies 

do ambiente de saúde são quaisquer superfícies propriamente dita (piso, teto, 

bancada, maçaneta, torneira, almotolia, dentre outros), além de equipamentos e 

artigos dos serviços de saúde (CECHINEL, 2011).  

Segundo a classificação de Spaulding, os artigos foram divididos em três 

categorias adotadas pela CDC desde 1985: artigos críticos, semicríticos e não 

críticos (PADOVEZE, 2010).  

Os artigos críticos são aqueles que têm contato com tecidos estéreis ou do 

sistema vascular e são considerados críticos porque o risco de infecção é alto, 

sendo necessária esterilização. Os artigos semicríticos entram em contato com 
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membranas mucosas íntegras ou pele não íntegra e o risco de transmissão de 

infecção é intermediário, devendo receber, no mínimo, desinfecção de alto nível. E, 

os artigos não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou 

não entram em contato direto com o paciente, apresentando baixo risco para 

infecções. Se estiver contaminado com matéria orgânica, o artigo não crítico deve 

receber desinfecção de baixo nível, mas na ausência dessa, a limpeza é suficiente 

(PADOVEZE, 2010). 

Conforme Rutala & Weber (2004), a soma de limpeza e desinfecção das 

superfícies é o processo mais eficaz para a redução do número de micro-

organismos (99%), comparado à realização, apenas, da limpeza que reduz os micro-

organismos em 80%. Sendo assim, as superfícies ambientais são consideradas 

itens não críticos, por entrarem em contato apenas com a pele íntegra ou por não 

entrarem em contato direto com o paciente. Por isso as práticas de limpeza e 

desinfecção dessas superfícies e a adesão dos profissionais a tais práticas são 

consideradas medidas eficazes para a interrupção da cadeia epidemiológica das 

Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde.  

Em 1991, Spaulding dividiu as superfícies não críticas em superfícies de 

limpeza ambiental (piso, parede, teto, mesa de cabeceira, mobiliários) e superfícies 

de equipamentos médicos (balança, monitores, incubadoras, berço aquecido, 

equipamento de fototerapia, estetoscópios, termômetro e outros).  Segundo o 

mesmo autor, os equipamentos médicos devem ser desinfetados com germicidas de 

nível intermediário ou de baixo nível. Já as superfícies de limpeza ambiental devem 

ter suas superfícies regularmente limpas para proporcionar um ambiente agradável 

ao paciente, além de evitar que objetos potencialmente contaminados possam 

transmitir infecções. Porém, o uso rotineiro de germicidas nessas superfícies é 

controverso entre alguns autores (CECHINEL, 2011). 

De tal forma, para que haja cuidados com o ambiente, devem-se estabelecer 

normas e procedimentos de rotina para limpeza e desinfecção das superfícies 

ambientais, como a construção de protocolos, segundo o nível de contato ou 

proximidade com o paciente e de sujidade da superfície. Para isso, devem-se utilizar 

materiais adequados, como desinfetantes registrados na ANVISA que tenham ação 

microbicida contra os germes mais frequentes no ambiente e seguir as orientações 

do fabricante. Além de avaliar o produto regularmente quanto à eficácia e resistência 

aos patógenos (ARMOND & MATOS, 2011).  
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Assim, com efeito para esse estudo, elegeram-se as superfícies que, ao 

entendimento, tem maior contato com as mãos dos trabalhadores de saúde e com 

os RN, as quais foram classificadas em: Superfícies ambientais (torneiras e 

bancadas), equipamentos (incubadoras, monitores multiparamétricos, bombas de 

infusão e balança) e artigos não críticos (almotolias, estetoscópios, termômetros e 

fita métrica). 

A caracterização desses materiais, segundo as diretrizes, assim como o 

processamento indicado serão apresentados a seguir (ANVISA, 2010-a; APECIH, 

2010). 

 

3.1.1. Superfícies ambientais 

 

a) Torneiras 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Suprimento de 

água no serviço. 

 Contato Indireto, 

por meio da 

colonização das 

mãos dos 

trabalhadores 

Metal/Aço 

inoxidável 

 Álcool a 70%. 

 Água e sabão 

ou detergente. 

 

 As pias e torneiras 

devem ser limpas com 

água e sabão ou 

detergente, com 

posterior enxágue e 

secagem. 

 

b) Bancadas 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Suporte de apoio 

para disposição de 

materiais de 

consumo e ou 

preparo de 

medicação. 

 Contato 

Indireto, por meio 

da colonização 

de objetos em 

contato com esta 

superfície e a 

colonização das 

mãos dos 

trabalhadores. 

Metal/Aço 

inoxidável  

Mármore/ 

Granito 

 

 

 Álcool a 70%. 

 

 Água e sabão 

ou detergente.  

 

 

 As bancadas e 

prateleiras devem ser 

limpas com água e 

sabão ou detergente. 

Devem ser enxaguadas 

e secas e podem, ainda, 

ser friccionadas com 

álcool a 70% ou outro 

desinfetante definido. 

Entretanto, o hipoclorito 

de sódio não é indicado 

para uso em metais, pela 

ação corrosiva.  
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3.1.2. Equipamentos 

 

a) Incubadoras 

 

A incubadora surgiu em 1878, quando o professor e obstetra parisiense 

Stephane Etienne Tarnier, pediu a um funcionário do zoológico de Paris que 

desenvolvesse um equipamento semelhante a uma chocadeira de ovos de galinha. 

Em 1880, esta incubadora foi instalada na Maternidade de Paris, reduzindo a 

mortalidade das crianças nascidas abaixo do peso (SILVADO, 1903 apud 

RODRIGUES & OLIVEIRA, 2004).  

O mesmo autor afirma ainda que a incubadora neonatal tornou-se um 

equipamento semelhante ao ambiente intraútero, favorecendo a sobrevida do 

neonato prematuro. Em forma de cúpula de parede dupla, por onde passa um fluxo 

de ar aquecido, esse equipamento com acesso frontal e posterior possibilitou o 

manuseio do RN sem que houvesse perda de calor. Isso proporcionou ao prematuro 

um ambiente favorável ao seu desenvolvimento por ser capaz de controlar a 

temperatura e a umidade do ar. Tal avanço técnico-científico ajudou a reduzir as 

taxas de mortalidade neonatal, assim como as infecções.  

Com o advento da incubadora surgiu a necessidade de cuidados de 

enfermagem ao RN prematuro relacionados à incubadora, como o controle da 

temperatura e umidade e a prevenção de infecções (OLIVEIRA, 2004).  Nesse 

aspecto, a equipe de enfermagem realizava a limpeza da incubadora na parte 

interna e externa através da lavagem diária com água, sabão e um pano ou papel 

para cada incubadora. As estruturas metálicas da incubadora e dos berços eram 

desinfetadas com álcool ou amônia. Após a alta, a incubadora era higienizada com 

água e sabão e colocada para arejar durante 6 horas antes de uma nova admissão 

(MARTINS, 1957 apud OLIVEIRA, 2004).  

Da mesma forma, ainda hoje, as incubadoras devem ser limpas e ou 

desinfetadas. A troca das incubadoras deve ser feita sempre entre um cliente e outro 

e, no mesmo cliente, a cada cinco ou sete dias, quando as condições clínicas assim 

permitirem. Vale ressaltar que essa prática, apesar de amplamente utilizada, ainda 

não foi validada (CALIL, ROLA, RICHTMANN, 2006). 
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Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Equipamento em 

forma de cúpula, de 

parede dupla, por onde 

passa um fluxo de ar 

aquecido, que 

proporciona ao 

prematuro um 

ambiente favorável ao 

seu desenvolvimento 

por controlar a 

temperatura ambiente 

e a umidade do ar.  

 Contato 

Direto, por 

entrar em 

contato com a 

pele do RN; 

 

 Contato 

Indireto, por 

meio das mãos 

dos 

trabalhadores. 

 

Metal/Aço 

inoxidável 

 Acrílico 

 Borracha 

 Silicone 

 Álcool a 70% 

(na parte de 

metal). 

 Água e sabão 

neutro ou 

detergente 

(região do 

acrílico e 

borracha); 

 

 

 A limpeza da 

incubadora deve ser 

realizada com água e 

sabão ou detergente, 

com posterior enxágue 

e secagem. A parte 

metálica e o 

revestimento do 

colchão podem ser 

friccionados com álcool 

etílico a 70% ou outro 

desinfetante definido 

pelo SCIH. 

 

 

b) Equipamentos 

 

Equipamentos como monitores multiparamétricos, bombas de infusão e 

balança não foram referenciados especificamente quanto ao processamento de suas 

superfícies. Entretanto, o manual da ANVISA recomenda que “outros mobiliários e 

equipamentos” podem ser submetidos à limpeza e desinfecção com água e sabão 

e/ou aplicação de álcool etílico a 70% ou outro desinfetante indicado pelo SCIH, 

desde que sejam observadas as recomendações para cada tipo de material a ser 

limpo e/ou desinfetado. E que a fricção com álcool etílico a 70% deve ser em sentido 

unidirecional, por três vezes consecutivas (ANVISA, 2010-a). 

Outro manual sobre controle das IrAS em UTIN recomendou a limpeza diária 

de todos os equipamentos em uso no paciente, utilizando-se água e sabão ou álcool 

a 70% ou, conforme a recomendação do fabricante. E que os equipamentos 

utilizados em pacientes, com precauções de contato, devem ser desinfetados depois 

do uso, como por exemplo, estetoscópios, termômetros, esfigmomanômetro, entre 

outros (CALIL, ROLA, RICHTMANN, 2006). 
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Monitor multiparamétrico 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Equipamento 

constituído de painel 

eletrônico, que 

verifica parâmetros 

de vitalidade do 

paciente (SaO2, FC, 

FR) 

 Contato 

Indireto, por 

meio das mãos 

dos 

trabalhadores. 

 Metal/Aço 

inoxidável 

 Acrílico 

 PVC 

 Álcool a 70% (na 

parte de metal). 

 Água e sabão 

neutro ou 

detergente (região 

do acrílico e PVC); 

 

 Contato Indireto, 

por meio das mãos 

dos profissionais. 

 

Bomba de infusão 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Equipamento 

constituído de painel 

eletrônico, utilizado na 

infusão contínua e 

controlada de fluidos 

de líquidos (drogas ou 

nutrientes), com 

controle de fluxo e 

volume nas vias 

venosa, arterial ou 

esofágica.  

 Contato 

Indireto - ocorre 

a colonização 

das mãos dos 

profissionais 

com essa 

superfície 

contaminada e, 

conseqüente-

mente, do RN. 

 Metal/Aço 

inoxidável 

 Acrílico  

 PVC 

 Álcool a 70% 

(na parte de 

metal). 

  Água e sabão 

neutro ou 

detergente 

(região do acrílico 

e PVC); 

 

 Uso de água e 

sabão com posterior 

enxágue e secagem. 

E  fricção com álcool 

etílico a 70% ou outro 

desinfetante definido 

pelo SCIH. 

 

Balança 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Equipamento 

infantil, constituído 

de painel eletrônico, 

que mede a massa 

de um corpo 

(unidade de medida 

em kg).  

 

 Contato Direto 

Ocorre a 

colonização do 

RN pelo contato 

direto dessa 

superfície 

contaminada 

com a pele do 

mesmo. 

 Metal/Aço 

inoxidável 

  

 PVC 

 Água e sabão 

ou detergente; 

 

 Álcool a 70% 

 Uso de água e sabão 

com posterior enxágue 

e secagem. E fricção 

com álcool etílico a 70% 

ou outro desinfetante 

definido pelo SCIH. 
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3.1.3. Artigos não críticos 

 

a) Almotolias 

 

As almotolias são frascos destinados ao acondicionamento de substâncias 

ou soluções antissépticas nos estabelecimentos de saúde. Segundo as diretrizes, as 

almotolias e saboneteiras devem ser limpas e/ou desinfetadas interna e 

externamente (ANVISA, 2010-a). 

 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 
Processamento indicado 

 Frascos ou 

recipientes 

utilizados para o 

acondicionamento 

de substâncias 

antissépticas. 

 

 Contato 

Indireto, por 

meio das 

mãos dos 

trabalhadores; 

 Contato 

Direto, quando 

a substância 

da almotolia 

entra em 

contato com o 

paciente. 

 PVC 

 Acrílico  

 

 Água e 

sabão ou 

detergente; 

 

 Álcool a 70% 

 A limpeza deverá ser 

realizada com água e sabão 

ou detergente, com posterior 

fricção com álcool a 70% ou 

outro desinfetante definido 

pelo SCIH. Apenas o acrílico 

não deve receber álcool a 

70%. 

 O conteúdo da almotolia 

deverá ser desprezado 

quando findado o prazo de 

validade do produto e o 

recipiente processado e ou 

substituído sempre que 

necessário. 

 

 

b) Estetoscópio 

 

O estetoscópio é um instrumento de uso comum em estabelecimentos de 

saúde, sendo utilizado no exame físico dos pacientes para avaliação dos sons do 

coração, pulmões e órgãos localizados no abdome (WILKINS et al., 2007).  

Quando não for possível o uso individual do estetoscópio, é necessária a 

desinfecção entre um cliente e outro (CALIL, ROLA, RICHTMANN, 2006). 
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Funcionalidade 
Risco de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 
Processamento indicado 

 Instrumento de 

trabalho, de uso 

comum entre os 

trabalhadores da 

saúde, utilizado no 

exame físico para 

avaliação dos sons 

do coração, pulmões 

e órgãos localizados 

no abdome. 

 Contato 

Direto com a 

pele do 

paciente. 

 Metal/Aço 

inoxidável 

 Borracha 

 Água e 

sabão ou 

detergente; 

 Álcool a 70% 

 

 Limpeza diária dos 

estetoscópios com álcool 

etílico a 70%. O uso nos 

pacientes em precauções de 

contato deve ser individual.  

 Na presença de secreção 

ou sangue, realizar a 

limpeza prévia com água e 

sabão. 

 

 

c) Termômetro clínico 

 

Os termômetros clínicos são aparelhos utilizados para aferição da 

temperatura corporal. O instrumento é composto por uma haste de vidro ou em PVC 

e o bulbo em metal e é recomendado o uso de termômetro digital individual (CALIL, 

ROLA, RICHTMANN, 2006, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Aparelho utilizado 

para aferição da 

temperatura corporal. 

 

 Contato Direto 

com a pele do 

paciente. 

 Haste de 

vidro ou 

PVC; 

 Bulbo de 

Metal. 

 Álcool a 70% 

 Água e sabão 

ou detergente; 

 

 Realizar desinfecção 

com álcool etílico a 70% 

após o uso. 

 Na presença de 

secreção ou sangue, 

realizar a limpeza prévia 

com água e sabão. 

 

d) Fita métrica 

 

É um instrumento usado para medir distâncias, tamanhos, alturas, estaturas. 

Pode ser uma fita flexível e graduada confeccionada em plástico ou uma fita retrátil 

de metal ou fibra de vidro enrolada num invólucro.  

Apesar de não haver recomendações específicas das diretrizes para a 

limpeza e desinfecção da fita métrica, entende-se que o processo de limpeza e 
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desinfecção da mesma deve ser realizado conforme o material do qual é constituída. 

Na UTIN do serviço pesquisado, para medir a estatura dos RN, utiliza-se fita métrica 

flexível, confeccionada em plástico do tipo policloreto de vinila (PVC) (ANVISA, 

2010-a). 

 

Funcionalidade 
Riscos de 

transmissão 

Tipo de 

Material 

Produto 

recomendado 

Processamento 

indicado 

 Instrumento de 

medida usada para 

distâncias, tamanhos, 

estaturas. 

 

 Contato Direto 

com a pele do 

paciente. 

 PVC  Álcool a 70% 

 Água e sabão 

ou detergente 

 

 Realizar desinfecção 

com álcool etílico a 70% 

após o uso.  

Na presença de secreção 

ou sangue, realizar a 

limpeza prévia com água 

e sabão. 

 

 

3.2. A cadeia epidemiológica das IrAS e as interfaces com as superfícies 

ambientais, equipamentos e artigos não críticos em UTIN 

 

As IrAS são infecções causadas por fungos, bactérias e vírus em 

decorrência do cuidado em saúde e de procedimentos realizados durante a 

internação ou atendimento domiciliar (CDC, 2012). 

Esses agentes podem ser veiculados por transmissão cruzada de forma 

direta ou indireta, seja por meio das mãos colonizadas dos trabalhadores de saúde 

ou por contato com as superfícies ambientais contaminadas (BOYCE, 2007; WEBER 

et al., 2010). As IrAS podem resultar de falhas na higienização das mãos (HM), no 

processamento das superfícies ambientais, equipamentos, artigos e roupas, e falhas 

nas precauções-padrão, com quebra da cadeia asséptica (SIEGEL et al., 2007; 

WHO, 2011; CDC, 2012). 

A transmissão de patógenos, por meio da superfície ambiental, é facilitada 

por alguns micro-organismos como MRSA, VRE e Clostridium difficile, pois esses 

possuem capacidade de sobreviver por períodos prolongados, como dias, semanas 

e até meses, sobre as superfícies do ambiente hospitalar, sendo fontes contínuas de 

infecção. Isso implica em risco para a ocorrência de contaminação cruzada, quer 
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através das mãos dos profissionais de saúde ou de produtos contaminados 

(KRAMER, SCWEBKE, KAMPF, 2006; BOYCE, 2007). 

Alguns fatores microbiológicos, também, contribuem para esse tipo de 

disseminação como, capacidade de permanecer virulento quando exposto ao 

ambiente, capacidade de colonizar pacientes, especialmente Acinetobacter, 

Clostridium difficile, MRSA e VRE, capacidade de colonizar transitoriamente as mãos 

dos trabalhadores de saúde, além da frequente contaminação do ambiente 

hospitalar, ocasionando, também, resistência aos desinfetantes usados nas 

superfícies do ambiente (WEBER et al. 2010).   

A transmissão por contato direto ocorre quando micro-organismos são 

transferidos de uma pessoa infectada para outra sem uma contaminação anterior. 

Isso ocorre muitas vezes entre pacientes e trabalhadores de saúde quando sangue 

e fluidos contaminados entram em contato com mucosas, pele não íntegra ou 

sangue por acidente com perfurocortantes (SIEGEL et al., 2007). Outra forma de 

transmissão direta pode ocorrer por meio de medicações, nutrição parenteral, leite 

materno e fórmulas lácteas contaminadas (CALIL, ROLA, RICHTMANN, 2006).  

Um estudo na Itália propôs investigar as causas no aumento do número de 

infecções e colonizações por Pseudomonas aeruginosa. Assim, medidas de controle 

e prevenção dessas IrAS foram adotadas por meio de um programa educacional de 

HM e coleta de amostras microbiológicas do ambiente. De 616 neonatos, 135 

(23,8%) foram colonizados por P. aeruginosa e 11 tiveram infecções graves. O 

estudo concluiu, por meio de análises genotípicas, que as infecções foram causadas 

por transmissão cruzada devido a falhas na prática de HM e desinfecção de 

superfícies na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (CRIVARO et al., 2009).   

No âmbito internacional, tem-se utilizado marcadores para avaliação da 

adequada limpeza das superfícies. Esses marcadores, denominados black light, 

possuem características as quais é possível visualizar sujidades microscópicas sob 

fonte de luz de lâmpada ultravioleta. Esse método é utilizado para verificar se as 

técnicas de limpeza estão sendo adequadas e qual o impacto da intervenção, por 

exemplo, de atividades educativas sobre os processos de limpeza e desinfecção. 

Um estudo verificou, por meio desse instrumento, que as estratégias para melhoria 

dos processos de limpeza e desinfecção das superfícies estudadas, foram 

contempladas e que tais estratégias reduziram a frequência de MRSA e VRE 

(GOODMAN et al., 2008; CARLING & BARTLEY, 2010).  
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Os seres humanos são considerados reservatórios naturais de micro-

organismos, entre eles o Staphylococcus sp que tem como principais sítios de 

colonização pele e mucosas. Assim, quando não são tomadas as devidas 

precauções, os profissionais de saúde colonizados podem transmitir micro-

organismos aos neonatos e causar-lhes infecção (PRADO-PALOS et al., 2009).  

Além disso, as Unidades de Terapia Intensiva são locais considerados de 

alto risco para a transmissão de bactérias multirresistentes entre pacientes por ser 

um setor de alta complexidade no qual a maioria dos procedimentos realizados são 

invasivos. Devido a isso, o trabalho da equipe costuma ser excessivo, o que 

favorece a menor adesão à HM e ocorrência de técnicas assépticas inadequadas, 

ampliando o risco de colonização dos trabalhadores de saúde por micro-organismos 

(ANVISA, 2007-a). 

Historicamente, as medidas de prevenção e controle das infecções tiveram 

início no século XIX, em 1846, quando o médico húngaro Ignaz Semmelweis 

reportou a redução do número de mortes maternas por infecção puerperal no 

hospital de Viena, devido à prática de HM (ANVISA, 2007-b). 

No mesmo século, Florence Nightingale (1820-1910), precursora da 

enfermagem moderna, analisou os fatores que afetavam a morbidade e mortalidade 

dos soldados durante a guerra da Criméia e conseguiu reduzir as infecções por meio 

da higiene de mãos e controle ambiental. Em sua publicação Notes on Nursing, de 

1859, Florence descreveu seu interesse pioneiro na pesquisa por fatores ambientais 

que promoviam o bem-estar físico e emocional. Assim, procurando oferecer conforto 

aos pacientes, separou-os em enfermarias, adotou cuidados de higiene para os 

pacientes e o ambiente. Com isso, conseguiu prevenir a transmissão cruzada de 

infecções (NIGHTINGALE, 1989). 

Desde então, a Higiene de Mãos tem sido recomendada como medida 

primária no controle da disseminação de micro-organismos infecciosos, constituindo 

a medida individual mais simples e menos onerosa para prevenir as Infecções 

Relacionadas à Assistência em Saúde (ANVISA, 2007-b). 

Entretanto, apesar de ser recomendada mundialmente como a medida mais 

eficaz e de baixo custo para a prevenção das infecções, a HM não é praticada de 

forma efetiva. Estudos revelam que mesmo o trabalhador de saúde tendo o 

conhecimento da importância da prática de HM na técnica correta, não a pratica. A 

não adesão a tal prática contribui para a transmissão de micro-organismos muitas 
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vezes resistentes aos antimicrobianos expondo o usuário à colonização e agravos a 

sua saúde (PRADO-PALOS et al., 2009, CRUZ et al., 2009).  

Em geral, o risco potencial de transmissão de infecções, por meio de 

equipamentos hospitalares não críticos e superfícies ambientais, é baixo. Entretanto, 

se esses estiverem contaminados com matéria orgânica contendo agentes 

infecciosos, podem contribuir para a disseminação das IrAS. Por essa razão, 

equipamentos não críticos devem receber limpeza e desinfecção de baixo ou médio 

nível, a fim de evitar a transmissão cruzada por contaminação do trabalhador de 

saúde (APECIH, 2010; RUTALA & WEBER, 2008). 

 

3.3. O processo de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos em UTIN 

 

3.3.1. Limpeza 

 

A limpeza é o primeiro passo para o processamento de artigos e está 

intimamente ligada à qualidade final do processo. Por definição, a limpeza consiste 

na remoção mecânica de sujidade visível depositada em superfícies, dispositivos e 

equipamentos. Pode ser realizada por meio de processo manual ou mecânico, 

utilizando detergente e água.  Tem por finalidade reduzir a carga microbiana e 

remover os resíduos químicos, orgânicos e toxinas que aderem às superfícies 

internas e ou externas dos artigos (RIBEIRO, 2010; SOBECC, 2007). 

A complexidade do processo de limpeza vai depender do tipo de material e 

suas formas, observando aspectos como presença de lúmen, dobradiças, fissuras e 

fendas (RUTALA & WEBER, 2008). 

Diante de tal complexidade, a escolha do produto para assegurar a 

qualidade no processamento é a etapa primordial. Dentre os principais produtos 

recomendados pelas diretrizes têm-se os sabões e detergentes (ANVISA, 2010-a).  

O sabão é um produto de limpeza doméstica, formulado à base de sais 

alcalinos e ácidos graxos associados ou não a outros tensoativos. E o detergente é 

um produto destinado à limpeza de superfícies e tecidos através da diminuição da 

tensão superficial pela presença do surfactante na sua composição. Isso facilita a 

sua penetração nas superfícies, dispersando e emulsificando a sujidade, tanto de 

sujeiras hidrossolúveis quanto das solúveis em água (ANVISA, 2010-a). 
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Durante a limpeza manual, a fricção deve ser realizada com acessórios não 

abrasivos e que não liberem partículas. O enxágue dos produtos para saúde deve 

ser realizado com água que atenda aos padrões de potabilidade definidos em 

normatização específica (ANVISA, 2012). 

Para o processo de limpeza das superfícies ambientais, é necessário 

verificar se os materiais são resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes. A 

limpeza de paredes e anexos deve ser de cima para baixo, a do teto deve ser 

unidirecional e o piso de enfermarias, quarto ou box deve iniciar do fundo para a 

porta de entrada. De modo geral, a limpeza deve ser iniciada sempre da área mais 

limpa para a mais contaminada e nunca se deve realizar movimentos de vaivém 

(CECHINEL, 2011).  

Os processos de limpeza de superfícies em serviços de saúde envolvem a 

limpeza concorrente e a limpeza terminal. 

A limpeza concorrente é um procedimento realizado diariamente, em todas 

as unidades dos estabelecimentos de saúde, com a finalidade de limpar e organizar 

o ambiente, repor os materiais de consumo diário (sabonete líquido, papel higiênico, 

papel toalha) e recolher os resíduos, de acordo com a sua classificação. Nesse 

procedimento estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais, de 

mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, parapeitos de janelas e a limpeza 

do piso e de instalações sanitárias. Ressalta-se que a unidade de internação do 

paciente é composta por cama, criado-mudo, painel de gases, painel de 

comunicação, suporte de soro, mesa de refeição, cesta para lixo e outros mobiliários 

que podem ser utilizados durante a assistência (ANVISA, 2010-a). 

O mesmo autor refere ainda que a frequência da limpeza concorrente em 

áreas críticas deve ser feita três vezes ao dia, em áreas semicríticas duas vezes/dia 

e, em áreas não críticas, uma vez ao dia. Nas áreas comuns, esse tipo de limpeza 

deve ocorrer uma vez/dia e, em áreas externas, duas vezes/dia. Em todos os locais, 

a limpeza deve ser em data e horário pré-estabelecidos ou sempre que necessário 

(ANVISA, 2010-a). 

A limpeza da unidade de internação do paciente deve ser feita diariamente 

ou sempre que necessária, antecedendo a limpeza concorrente de pisos. Merece 

maior atenção, a limpeza das superfícies horizontais as quais tenham maior contato 

com as mãos do paciente e das equipes de saúde, tais como maçanetas de portas, 
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telefones, interruptores de luz, grades de camas, chamada de enfermagem e outras 

(SEHULSTER et al., 2003). 

Já a limpeza terminal inclui todas as superfícies horizontais e verticais, 

internas e externas. Entretanto ela ocorre quando o paciente desocupa a unidade de 

internação, seja por alta hospitalar, transferência ou óbito ou pode ser programada 

nas internações de longa duração, como é o caso das Unidades de Terapia 

Intensiva. As programadas podem ser realizadas semanalmente quando em áreas 

críticas, quinzenalmente quando em áreas semicríticas e, mensalmente em áreas 

não críticas ou áreas comuns, com data, horário e dias da semana estabelecidos 

(ANVISA, 2010-a). 

As superfícies dos equipamentos (incubadoras, berço aquecido, balança, 

monitores, ventilador mecânico, bomba de infusão, e outros) devem ser limpas 

diariamente, antes da admissão e durante o uso no paciente. É recomendável que o 

estetoscópio, termômetro e manguito de pressão, os quais são instrumentos não 

invasivos sejam de uso individual e, quando isso não for possível, deve-se realizar 

desinfecção entre pacientes. As incubadoras devem ser limpas com água e sabão. 

Os demais materiais devem seguir as recomendações do fabricante de cada 

equipamento para o uso correto de detergente ou desinfetante no processo de 

limpeza ou desinfecção (CECHINEL, 2011). 

 

3.3.2. Desinfecção  

 

A desinfecção é o processo físico ou químico que elimina muitos ou todos os 

micro-organismos patogênicos, com exceção de esporos bacterianos sobre objetos 

inanimados. Para artigos semicríticos, é indicada a desinfecção de alto ou médio 

nível, pois entram em contato com membranas mucosas ou pele não íntegra. Já os 

artigos não críticos, como as superfícies fixas de equipamentos e mobiliários, podem 

ser submetidos à desinfecção de baixo nível (PSALTIKIDIS & QUILHAS, 2010; 

RUTALA & WEBER, 2008).  

Os desinfetantes são classificados como baixo nível quando eliminam a 

maioria das bactérias, alguns vírus e fungos, sem inativar micro-organismos 

resistentes, como micobactérias e formas esporuladas; nível intermediário que 

inativa as formas vegetativas de bactérias, a maioria dos vírus e fungos; e alto nível 

quando destrói todos os micro-organismos, com exceção de formas esporuladas. 
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Todavia, todo artigo para ser submetido à desinfecção deve ser primeiro 

adequadamente limpo, facilitando assim a ação do agente desinfetante (SOBECC, 

2007). 

Existem fatores que podem anular ou limitar a eficácia desses desinfetantes, 

e invalidar o processamento dos materiais. Tais fatores incluem limpeza inadequada 

do objeto, presença de material orgânico e inorgânico, tipo ou nível de contaminação 

microbiana, concentração e tempo de exposição ao germicida, natureza física do 

objeto, ao apresentar fissuras, dobradiças e lúmen, presença de biofilme, 

temperatura e pH do processo de desinfecção. Contudo, o uso de desinfetantes 

contribui para a remoção de micro-organismos e constitui uma barreira na prevenção 

das Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (RUTALA & WEBER, 2008).  

Os autores supracitados mencionam ainda a variedade de composição 

química dos desinfetantes, podendo ser constituídos de álcool, cloro e seus 

componentes, formaldeído, glutaraldeído, peróxido de hidrogênio, iodóforos, ácido 

peracético, ácido peracético associado a peróxido de hidrogênio, compostos 

fenólicos e componentes de quaternário de amônio. 

Segundo o Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da ANVISA 

(2010-a), esses produtos devem estar devidamente registrados ou notificados no 

referido órgão competente. Além disso, devem ser padronizados, estar em 

embalagens rotuladas e dentro do prazo de validade, utilizados na concentração e 

tempo recomendados pelo fabricante e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

(SCIH), e preparados somente para uso imediato.  

O mesmo manual informa ainda que os produtos saneantes devem conter 

rótulo com nome do produto, modo de utilização e tempo de contato do produto com 

a superfície. Também, o rótulo deve conter precauções e restrições de uso quanto à 

toxicidade, uso de EPI, composição do produto, princípio ativo, prazo de validade, 

data de fabricação, lote e volume, empresa fabricante, responsável técnico e número 

do registro do produto na ANVISA. 

Conforme a diretriz acima citada, os principais produtos utilizados na 

desinfecção de superfícies são: 
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a) Álcool 

 

Os álcoois etílico e isopropílico são os principais desinfetantes utilizados em 

serviços de saúde, podendo ser aplicados em superfícies ou artigos por meio de 

fricção. São bactericida, virucida, fungicida e tuberculicida, de fácil aplicação e ação 

imediata, em 10 segundos elimina bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Não 

é esporicida. Seu uso é indicado para mobiliário em geral. Age na desnaturação das 

proteínas que compõem a parede celular dos micro-organismos. Porém, é um 

produto inflamável, volátil que opacifica acrílico, resseca os plásticos e borrachas e 

causa ressecamento da pele. Concentração de uso 60% a 90% em solução de água 

volume/volume (PADOVEZE, 2010). 

O álcool é classificado como desinfetante de nível intermediário e baixo, 

sendo recomendada a fricção por 30 segundos. Apesar de não habitual, pode ser 

utilizado para imersão, por 10 minutos, entretanto recomenda-se que seja 

desprezado a cada utilização, pelo risco de hiperdiluição e evaporação do produto 

(RUTALA & WEBER, 2008; PSALTIKIDIS & QUILHAS, 2010).  

Os álcoois etílico e isopropílico possuem propriedades microbicidas 

reconhecidamente eficazes para eliminar a maioria dos germes envolvidos nas IrAS, 

sendo antissépticos para as mãos e desinfetantes para as superfícies do ambiente e 

de artigos médico-hospitalares. Dentre suas vantagens inclui-se o baixo custo, fácil 

aplicabilidade e toxicidade reduzida.  O álcool etílico apresenta potente ação contra 

os vírus lipídicos (HIV, HBV, HVC, Herpes vírus, Influenza vírus), muitos vírus não 

lipídicos (adenovírus, enterovírus, rinovírus, rotavírus) e algumas micobactérias (M 

tuberculosis), na concentração 70%, em fricção por 30 segundos (SANTOS, 

VEROTTI, SANMARTIN, MESIANO, 2002). 

Os artigos e superfícies que podem ser submetidos ao álcool são superfícies 

de mobiliários e equipamentos como ampolas e vidros; termômetros retal e oral; 

diafragmas e olivas de estetoscópios; bandejas de medicação; otoscópios (cabos e 

lâminas sem lâmpadas); superfícies externas de equipamentos metálicos; partes 

metálicas de incubadoras; macas, camas, colchões e mesas de exames; pratos de 

balança; equipamentos metálicos de cozinha, lactário, bebedouros e áreas de 

alimentação; bancadas; artigos metálicos (espéculos, material odontológico) 

(ANVISA, 1994). 
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Entretanto, a ação do álcool sobre alguns tipos de equipamentos provoca 

danos nas partes de borracha, com perda da sua elasticidade.  Outros materiais que 

não devem ser submetidos à desinfecção pelo álcool são o acrílico, tubos plásticos e 

equipamentos dotados de fibra óptica. (SANTOS, VEROTTI, SANMARTIN, 

MESIANO, 2002). 

As aplicações devem ser de fricção com álcool 70%, por três vezes 

consecutivas, esperando a secagem do álcool a cada fricção (ANVISA, 1994). 

 

b) Compostos Fenólicos Sintéticos 

 

Estão em desuso devido à toxicidade. Mas, são bactericida, virucida, 

micobactericida e fungicida e têm ação residual. Não são esporicidas. Indicados 

para superfícies fixas e para mobiliários em geral. Suas principais desvantagens 

implicam no uso repetido que pode causar despigmentação da pele e 

hiperbilirrubinemia neonatal, não são recomendados em berçários. São poluentes 

ambientais e proibidos em áreas de contato com alimentos devido à toxicidade oral 

(ANVISA, 1994; PADOVEZE, 2010).    

 

c) Compostos Liberadores de Cloro Ativo - Inorgânico  

 

São os hipocloritos de sódio, de cálcio e de lítio. Têm poder bactericida, 

virucida, fungicida, tuberculicida e esporicida, dependendo da concentração de uso. 

Apresentação líquida ou pó; amplo espectro; ação rápida e baixo custo. Indicados na 

desinfecção de superfícies fixas. Entretanto, são instáveis (afetados pela luz solar, 

temperatura >25ºC e pH ácido), inativos em presença de matéria orgânica, 

corrosivos para metais, de odor desagradável e podem causar irritabilidade nos 

olhos e mucosas. Sua concentração de uso para desinfecção varia de 0,02% a 1,0% 

(ANVISA, 1994; PADOVEZE, 2010). 

 

d) Compostos Liberadores de Cloro Ativo - Orgânico 

 

Referem-se aos ácidos dicloroisocianúrico (DCCA) e tricloroisocianúrico 

(TCCA). São bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida e esporicida, dependendo 

da concentração de uso. Apresentação em pó é mais estável que o cloro inorgânico.  
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Indicado para a descontaminação de superfícies. Sua concentração de uso é de 

1,9% a 6,0% (ANVISA, 1994; PADOVEZE, 2010). 

 

e) Compostos Quaternários de Amônio  

 

Constituídos de cloretos de alquildimetilbenzilamônio e cloretos de 

dialquildimetiamônio. São bactericida, virucida (somente contra vírus lipofílicos ou 

envelopados) e fungicida. Não apresenta ação tuberculicida. É pouco corrosivo e 

tem baixa toxicidade. Indicado em superfícies fixas, incluindo ambiente de nutrição e 

neonatologia, porém, deve-se assegurar que o RN não permaneça no local. 

Lembrando que essa substância pode ser inativada em presença de matéria 

orgânica (ANVISA, 1994; PADOVEZE, 2010). 

 

f) Monopersulfato de Potássio 

 

É de amplo espectro, ativo na presença de matéria orgânica e não corrosivo 

para metais. É indicado como desinfetante de superfícies. Sua desvantagem é que 

age somente após 50 minutos de exposição em concentração a 3% (ANVISA, 1994; 

PADOVEZE, 2010). 

 

g) Oxidantes 

 

São compostos de Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio e Água 

Eletrolizada. O ácido peracético é um desinfetante para superfícies fixas e age por 

desnaturação das proteínas. Tem ação bastante rápida sobre os micro-organismos, 

inclusive esporos bacterianos, em baixas concentrações de 0,001 a 0,2%. É 

indicado como desinfetante para superfícies em uma concentração de 0,5%. É 

efetivo em presença de matéria orgânica e apresenta baixa toxicidade. Porém, são 

instáveis, corrosivos para metais (cobre, latão, bronze, ferro galvanizado) e sua 

atividade é reduzida pela modificação do pH. Causa irritação nos olhos e no trato 

respiratório. O tempo de contato será aquele indicado no rótulo. Pode ser utilizado 

em associação com o peróxido de hidrogênio (ANVISA, 1994; PADOVEZE, 2010). 
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O uso de desinfetantes limita-se à presença de matéria orgânica, utilizando-

se o tratamento da superfície estabelecido pelo SCIH. A escolha das técnicas de 

limpeza e desinfecção está diretamente relacionada ao tipo de superfície a ser 

higienizada, à quantidade e ao tipo de matéria orgânica presente (SEHULSTER et 

al., 2003). 

A técnica de desinfecção com derramamento de pequena quantidade ou 

respingos de matéria orgânica (fluidos corporais ou sangue) nas superfícies 

constitui-se de remoção da matéria orgânica com papel toalha ou pano e depois a 

realização da limpeza.  Quando ocorrer em piso ou paredes, a limpeza deve ser 

realizada com rodo ou mop, enxágue e secagem.  Após esse processo, o 

desinfetante é aplicado na superfície, deixando o tempo necessário para ação do 

produto. Se necessário, realizar enxágue e secagem. Em mobiliários, realizar 

limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada, com o auxílio de 

panos de mobília. Após a limpeza, realiza-se a fricção com álcool a 70% ou outro 

desinfetante definido pelo SCIH, em sentido unidirecional, por três vezes 

consecutivas (ANVISA, 2010-a). 

O mesmo manual da ANVISA dispõe sobre a técnica de desinfecção com 

grande quantidade de matéria orgânica que consiste na remoção dessa com auxílio 

de rodo e pá. Depois, a matéria orgânica líquida é desprezada no esgoto sanitário 

(tanque do expurgo ou vaso sanitário) e, no estado sólido, acondiciona-se em saco 

plástico, conforme o Programa de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de 

Saúde (PGRSS). Deve-se utilizar EPI apropriado e proceder à limpeza seguindo os 

mesmos passos indicados anteriormente. 

 

3.4. Princípios para a segurança do paciente e do trabalhador no ambiente de 

saúde 

 

No contexto da prevenção e controle das IrAS, algumas medidas de 

segurança, tanto para o trabalhador quanto para o paciente, devem ser tomadas, 

especialmente por quem presta o cuidado, seja ele direto ou indireto, o que inclui os 

trabalhadores que executam os processos de limpeza e desinfecção das superfícies 

ambientais, de equipamentos e artigos não críticos nos serviços de saúde.  

Essas medidas incluem: higienização das mãos, não utilizar adornos (anéis, 

pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o período de trabalho, 
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manutenção dos cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem 

esmalte e, para os profissionais do sexo masculino, manter os cabelos curtos e a 

barba feita (ANVISA, 2010-a).  

Além disso, todos os trabalhadores devem utilizar os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) apropriados, conforme a Norma Regulamentadora (NR) 32. 

Esta dispõe que os trabalhadores devem utilizá-los, conforme a finalidade a que se 

destinam, responsabilizando-se pela limpeza, guarda e conservação e substituindo-

os quando houver qualquer alteração que os tornem impróprios para o uso. Porém, 

esses devem ser fornecidos gratuitamente pelo empregador e nunca pelo 

empregado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

A mesma NR 32 estabelece a divisão de tarefas entre os trabalhadores da 

área da saúde e aqueles do serviço de higienização e limpeza. Tal norma 

recomenda que os trabalhadores que manuseiam os materiais ou equipamentos 

provenientes da assistência ao paciente sejam os próprios responsáveis pelo seu 

destino final. Assim a equipe de enfermagem é responsável tanto pelo descarte, 

quanto pelo processamento dos materiais e equipamentos utilizados, como bombas 

de infusão, esfigmomanômetro, estetoscópio, bolsas ou frascos de soro, equipos, 

perfurocortantes, comadres, papagaios, recipientes de drenagens e outros. 

Outras recomendações para esses trabalhadores, principalmente os 

auxiliares do serviço de higienização e limpeza, é sempre desfavorecer a dispersão 

de micro-organismos que possam ser veiculados pelas partículas de pó. Assim, a 

adoção de varredura úmida, ou seja, nunca varrer as superfícies a seco, constitui 

prática favorável na prevenção e controle das IrAS nos ambientes de saúde. Além 

dessas medidas, a capacitação desses profissionais para utilização de técnicas, 

equipamentos e produtos de limpeza adequados a esse tipo de ambiente é 

necessária (SIEGEL et al., 2007). 

 

3.5. A qualidade dos serviços de saúde para a segurança do paciente 

 

A avaliação da qualidade dos serviços de saúde existe desde a antiguidade, 

mas a partir do século XX, principalmente nos países capitalistas, essa discussão se 

desenvolveu com mais vigor. Com o aumento dos custos hospitalares e o uso de 

tecnologias para diagnóstico e tratamento das doenças, houve expansão de 

pesquisas sobre eficácia e eficiência, apontando que apenas custos e tecnologia 
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não garantiam redução da morbimortalidade, mas a forma de utilizá-los fazia a 

diferença (REIS et al., 1990).  

Assim, a partir do final do século XX, Avedis Donabedian mensura a 

qualidade dos serviços de saúde em três aspectos: estrutura, processo e resultado. 

A estrutura refere-se às características do ambiente em que o cuidado ocorre, como 

estrutura física, disponibilidade de recursos materiais e capacitação dos recursos 

humanos. Os processos compreendem o modo como as etapas das técnicas de 

saúde são executadas no serviço. E, os resultados são a consequência da 

assistência prestada, o reflexo do estado de saúde ou mudança no estado de saúde 

da população assistida. Os resultados são mensurados a partir da satisfação do 

usuário, da eficiência e eficácia do serviço e determinam, por fim, a qualidade dos 

serviços prestados (DONABEDIAN, 1985). 

A qualidade é um atributo que promove, facilita e garante níveis mais 

elevados de saúde e bem-estar da população. Isso requer recursos humanos, 

econômicos e de infraestrutura e inclui planejamento das atividades, supervisão, 

avaliação de ações, colaboração intersetorial, consulta e participação da 

comunidade (DONABEDIAN, 1997). 

Para a avaliação da qualidade, a aplicação de indicadores constitui 

instrumento importante aos gestores dos serviços de saúde para fundamentar 

programas de capacitação à equipe de saúde com base no desenvolvimento de 

“competências técnico-científicas, ético-políticas e socioeducativas” 

(NEPOMUCENO & KURCGANT, 2008). 

A qualidade do cuidado de enfermagem surgiu com Florence Nightingale. 

Seus principais componentes incluem rapidez, competência, cortesia, credibilidade, 

segurança, acessibilidade, oportunidade, comunicação e conhecimento da situação 

do cliente (NIGHTINGALE, 1989).  

A qualificação dos profissionais para desempenhar um cuidado eficiente e 

seguro produz impacto positivo sobre a mortalidade, morbidade, incapacidade e 

complicações nos usuários e determina qualidade final do processo (KURCGANT et 

al., 2009; MONTANHOLI, MERIGHI, JESUS, 2011).  

A teoria de Maslow traz a segurança como uma das Necessidades Humanas 

Básicas (NHB). Depois das necessidades fisiológicas que incluem oxigênio, nutrição, 

hidratação, eliminação, termorregulação, atividade e repouso, a necessidade de 

segurança é a próxima necessidade humana fundamental, pois engloba aspectos 
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como estabilidade, proteção, ausência de medo, de ansiedade e perigo e define os 

incidentes como dano, lesão ou morte que não correspondam à própria enfermidade 

do paciente, mas ao erro cometido no serviço de saúde (CANTILLO, 2007). 

Na enfermagem, a segurança do cuidado é uma necessidade que deve ser 

assumida com liderança pelas (os) enfermeiras (os). Com atitude pró-ativa e tendo 

como elementos imprescindíveis a formação, a pesquisa, a prática baseada em 

evidências e a ideia de que a segurança do paciente é a segurança de todos 

(QUES, MONTORO, GONZÁLEZ, 2010). 

Para isso, é imprescindível o planejamento das intervenções, a adequação 

da infraestrutura, capacitação profissional e elaboração de protocolos de cuidados 

(BRITO, ROCHA, FERREIRA, 2009).  

As falhas em equipamentos ou tecnologias, infraestrutura, ambiente e falhas 

humanas como na prescrição, preparação e administração de medicamentos e em 

procedimentos cirúrgicos põem em risco a segurança do paciente. Entretanto, a 

maioria desses incidentes é passível de controle, sendo também preveníveis 

(BRITO, ROCHA, FERREIRA, 2009).  

Para a redução dos erros, é essencial padronizar e simplificar os processos, 

reduzindo ao máximo o número de etapas dos mesmos (BECCARIA et al., 2009).  

Considerando que o ambiente da UTIN é insalubre, devido aos 

procedimentos para o atendimento de emergência ao RN, configura-se num local de 

tensões aos trabalhadores, o que pode levar à ocorrência de incidentes. É 

importante obter indicadores que evidenciam a qualidade da assistência desses 

trabalhadores que permanecem por longos períodos ao lado dos pacientes 

(BECCARIA et al., 2009). 

Dentre os incidentes que determinam o prognóstico dos recém-nascidos, as 

IrAS têm impactado significativamente sobre os efeitos negativos e os casos de 

óbitos a esses clientes. Os erros e falhas cometidos durante os cuidados diretos e 

indiretos ao RN internado na UTIN, muitas vezes, estão relacionados a diferentes 

fatores, entre eles, sobrecarga de atividades dos trabalhadores aliada à falta de 

qualificação, de materiais e equipamentos (CARDOSO et al., 2010; MONTANHOLI, 

MERIGHI, JESUS, 2011).  

Várias são as possibilidades de organização do trabalho de forma a 

capacitar e sensibilizar a equipe de enfermagem. O desenvolvimento de habilidades 

e competências é fundamental para se prestar uma melhor assistência com o menor 
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número de incidentes possíveis, como protocolos, educação permanente e auditoria. 

Assim, uma equipe de auditores internos e externos pode contribuir para a qualidade 

da assistência devido ao reconhecimento e desenvolvimento dos pontos fracos 

identificados. Essa equipe poderá estimular a melhoria contínua, já que fatores 

culturais são difíceis de serem modificados e quase sempre é necessário um 

estímulo contínuo e externo para que as modificações de hábitos aconteçam 

(BRITO, ROCHA, FERREIRA, 2009).  

A construção e validação de indicadores como ferramenta de gestão da 

qualidade em recursos humanos podem contribuir para a melhoria da assistência. 

Entre esses indicadores estão o modelo de organização do trabalho, participação na 

tomada de decisões, política de desenvolvimento de recursos humanos, 

remuneração compatível, definição de estrutura de carreira, taxa de absenteísmo, 

satisfação e motivação no trabalho (KURCGANT et al., 2009).  

Apesar de todos os esforços, a tão almejada qualidade da assistência à 

saúde, para o controle e prevenção das IrAS, somente será alcançada com o 

desenvolvimento de um processo educativo contínuo que mobilize os profissionais 

para a conscientização e mudança de atitude com relação às medidas de 

biossegurança e manutenção de um ambiente biologicamente seguro (PRADO-

PALOS, 2006). 

Nesse contexto, tais eventos devem ser utilizados para subsidiar a educação 

permanente da equipe de enfermagem e devem ser vistos como um desafio aos 

profissionais de enfermagem que visam à qualidade da assistência. No entanto, o 

primordial é preveni-los a fim de garantir a segurança no ambiente durante o 

tratamento do paciente (BECCARIA et al., 2009). 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. Tipo de estudo 

 

Estudo observacional do tipo descritivo. 

A pesquisa observacional baseia-se na atuação do pesquisador como 

instrumento de pesquisa, por documentar o que observa. A memória, breves 

anotações e uma lista estruturada de itens a serem pesquisados ajudam a observar 

e anotar a organização do ambiente, a característica dos participantes e o conjunto 

de atividades desenvolvidas. As anotações devem passar por um processo analítico, 

no qual o pesquisador filtra, decodifica e atribui um sentido aos dados para torná-los 

significativos (POPE & MAYS, 2006).  

Uma limitação inevitável do estudo observacional é o fato do pesquisador 

não poder captar tudo, mesmo na presença de diversos observadores ou a gravação 

em vídeo e áudio (POPE & MAYS, 2006). 

A observação direta dá ao pesquisador a oportunidade de registrar os 

acontecimentos em tempo real e de retratar o contexto de um evento. Nesse caso o 

observador é passivo, não interfere nos eventos ocorridos, apenas os descreve 

(GAYA, 2008).  

Por meio do estudo descritivo, o pesquisador observa, conta, descreve 

e classifica o fenômeno estudado, além de determinar o seu tamanho e 

suas propriedades mensuráveis (POLIT, BECK, HUNGLER, 2004).  

 

4.2.  Local do estudo 

 

O local do estudo foi a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um 

hospital especializado em atendimento materno-infantil de média e alta 

complexidade do município de Goiânia-GO, Região Centro-Oeste do Brasil.  

O hospital é uma instituição pública estadual, fundada pelo Governo de 

Goiás em 1972, o qual atende usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

referência em urgência e emergência nas áreas da saúde da mulher e da criança.  

De 1972 até 1977 atendia somente crianças, a partir daí começou a tender 

serviços de obstetrícia, mas apenas em 1984 foi consolidada como referência em 
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Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia para a população de Goiás. Os cuidados com a 

criança foram ampliados com inauguração da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal e Pediátrica com 16 leitos. Em 1991 e 1992 iniciou-se o programa de 

residência pediátrica e os cuidados foram ampliados com a inauguração das 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica com 16 leitos. No ano seguinte, 

foi inaugurado o Banco de Leite Humano e a instituição recebeu o título de “Hospital 

Amigo da Criança” por ter cumprido os critérios estabelecidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).   

Após outras ampliações, reformas e implantação de programas de atenção à 

saúde materna e infantil, o hospital dispõe de 169 leitos atualmente, destinados ao 

atendimento de saúde a crianças de 0 a 16 anos, mulheres grávidas e não grávidas 

e ou vítimas de violência sexual, por meio de encaminhamento ou demanda 

espontânea. 

Os serviços oferecidos à população infantil incluem ambulatórios; Unidades 

de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) com 26 leitos; UTI neonatal, com oito 

leitos; UTI pediátrica, oito leitos; Alojamento Conjunto (ALCON), 36 leitos; e serviços 

de controle de infecção hospitalar, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, 

radiologia, serviço social e outros. 

Em 2012 ocorreram mudanças na gestão do serviço e, atualmente, o 

hospital está sendo gerenciado por uma Organização Social de Saúde (OSS). Isso 

culminou em alterações na organização institucional e, consequentemente na UTIN, 

relacionadas ao dimensionamento de pessoal, contratação, vínculo empregatício e 

horário de trabalho. Atualmente, a equipe de enfermagem trabalha com carga 

horária de 36 horas em regime de escala, com plantões diurnos e noturnos e entre 

os trabalhadores estão os contratados e concursados. 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) atende exclusivamente 

usuários do SUS sendo os oito leitos insuficientes para atender a demanda de 

usuários do Estado de Goiás e de outros estados vizinhos.  

A seguir, a organização da UTIN será descrita contemplando os aspectos da 

estrutura física, recursos materiais e humanos.  
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a) Estrutura Física 

 

A UTIN dispõe de área interna composta por oito ambientes com 

equipamentos para assistência de alta complexidade aos usuários, desses, dois são 

isolamentos, posto de enfermagem para preparo de medicamentos, sala para 

guarda de materiais, posto de prescrição médica e de enfermagem.  

Na área externa existe expurgo, depósito de material de limpeza (DML), sala 

de armazenamento de equipamentos e materiais, banheiro para funcionários, 

repouso médico e de enfermagem com banheiros, copa, secretaria, sala e banheiro 

para pais e/ou acompanhantes. Para análise da estrutura, elaborou-se uma planta 

física do ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (APÊNDICE III). 

 

b) Recursos Materiais  

 

Em se tratando de equipamentos, a UTIN conta com oito incubadoras para 

acomodação dos recém-nascidos, e uma incubadora de transporte, monitores 

multiparamétricos (para monitorização hemodinâmica contínua), ventiladores 

mecânicos, bombas de infusão contínua, balança eletrônica, termômetros, fita 

métrica, termômetro, almotolias para álcool a 70%, sabonete líquido/detergente e 

desinfetantes. 

Os demais materiais incluem bandejas, cubas e bacias em aço inoxidável, 

tecidos limpos, compressas, algodão, seringas descartáveis, agulhas, equipos para 

bomba de infusão, pacotes de gazes estéreis, pares de luvas, medicamentos e 

antissépticos. 

 

c) Recursos Humanos  

 

A equipe multiprofissional da UTIN é composta por médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, 

nutricionistas, fisioterapeutas e ainda, médicos residentes, docentes e discentes dos 

cursos de medicina e enfermagem e conta com a equipe de trabalhadores do 

Serviço de Higienização e Limpeza (SHL). 

Diariamente, nos turnos diurnos e noturnos, estão presentes na UTIN os 

profissionais efetivos e residentes das áreas de saúde acompanhados dos 
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respectivos docentes. A equipe médica, incluindo docentes da residência somam 11 

profissionais, sendo quatro desses residentes. Existe rotatividade dos residentes nas 

unidades com plantões de seis e 12 horas. A carga horária de trabalho é 20 horas 

semanais. 

Os serviços de nutrição, odontologia, farmácia, serviço social, fonoaudiologia 

e psicologia apoiam a assistência quando necessário e/ou solicitado, estando 

distribuídos entre os demais setores do hospital. 

A equipe de enfermagem da UTIN é composta por seis enfermeiros e 30 

técnicos de enfermagem. A carga horária de trabalho varia de 30 a 36 horas 

semanais, em escalas de seis horas e plantões diurnos e noturnos de 12 por 60 

horas. Essa falta de padronização das horas de trabalho interfere na dinâmica e 

organização da unidade.  

Diariamente o serviço de fisioterapia atende os pacientes da UTIN em 

plantões de 12 por 60 horas, sendo quatro fisioterapeutas. Os trabalhadores do SHL 

fazem escala de 12 por 36 horas, atuando quatro deles na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. 

 

4.3. População do estudo 

 

A população desse estudo constituiu-se de 37 trabalhadores da UTIN, sendo 

oito médicos, três enfermeiros, 23 técnicos de enfermagem, dois fisioterapeutas e 

um auxiliar do Serviço de Higienização e Limpeza. 

Os critérios de inclusão da população foram executar processos de limpeza 

e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos 

selecionados para esse estudo. 

 

4.4. Variáveis do estudo 

 

As variáveis do estudo constituíram-se de estrutura, processo e resultado 

conforme modelo proposto por Avedis Donabedian (1997): 

- ESTRUTURA: características sociodemográficas - idade e sexo; aspectos 

laborais - categoria profissional, tempo de atuação profissional, tempo de atuação 

em UTIN e turno de trabalho; estrutura física - superfícies ambientais equipamentos 
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e artigos não críticos e recursos materiais – soluções e materiais de limpeza e 

desinfecção. 

- PROCESSO: técnica, processamento de limpeza e desinfecção das 

superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos.  

- RESULTADO: oportunidades de realização dos processos de limpeza e 

desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos; 

processos executados e não executados; classificação de risco evidenciada na 

disseminação de micro-organismos; fragilidades e potencialidades da estrutura 

organizacional e dos processos executados na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal.  

 

4.5. Procedimento para coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, foi construído um instrumento em forma de check 

list (APÊNDICE II) em conformidade com as diretrizes vigentes para as etapas do 

processo de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos (ANVISA, 2010-a).  

Esse instrumento foi estruturado pelos próprios pesquisadores e avaliado 

quanto à estrutura e aparência por experts na temática.  Após, o mesmo foi 

submetido a teste piloto em uma UTIN vinculada ao SUS, com mesmo perfil da que 

foi pesquisada e, posteriormente, foi reformulado e testado novamente, sendo 

considerado adequado para a realização da coleta de dados.  

Previamente à coleta de dados, foi elaborado um cronograma de pesquisa a 

partir da escala mensal de trabalho dos trabalhadores, disponibilizada pela chefia de 

enfermagem. Os participantes foram listados e codificados para a identificação do 

gênero, turno de trabalho e categoria profissional.  

Os dados foram obtidos por meio de observação direta das oportunidades 

de realização do processamento das superfícies ambientais, equipamentos e artigos 

não críticos e que foram executados ou não pelos trabalhadores de saúde - 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e auxiliares do SHL 

que atuavam na UTIN nos meses de outubro e novembro de 2011.  

Foram incluídas, nas observações diretas, as SUPERFÍCIES AMBIENTAIS 

– torneiras e bancadas; os EQUIPAMENTOS – bombas de infusão, monitores 
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multiparamétricos, incubadoras e balança e os ARTIGOS NÃO CRÍTICOS – 

almotolias, estetoscópios, termômetros e fita métrica. 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora-observadora que 

permaneceu no local da pesquisa posicionada num ponto estratégico que 

possibilitasse, de forma sutil, visualizar o maior número de trabalhadores durante a 

execução das etapas dos processos de limpeza e desinfecção dos componentes 

propostos no estudo.   

A pesquisadora permaneceu no campo diariamente, seis vezes por semana, 

em dias alternados aos finais de semana. O tempo dedicado à observação 

compreendeu em média cinco horas/dia, distribuído entre os turnos matutino, 

vespertino e noturno, totalizando 80 horas de observação.   

Cada processamento foi registrado individualmente no formulário check list e 

o trabalhador responsável foi igualmente identificado por meio de um código. 

Também, no período de observação, foram registradas todas as oportunidades 

perdidas de realização dos processos de limpeza e desinfecção. Isso significa que, 

conforme as recomendações das diretrizes, no momento em que fosse necessária a 

limpeza e ou desinfecção das superfícies estudadas, o check list seria preenchido 

individualmente pela pesquisadora-observadora e identificado com código da 

superfície não processada e o código do profissional que não executou o 

processamento. 

O encerramento da observação foi determinado pelo esgotamento dos 

dados coletados, com repetição do comportamento dos trabalhadores durante a 

realização das etapas dos processos de limpeza e desinfecção.  

Ao final da coleta de dados, os profissionais codificados foram contatados 

para orientação sobre os objetivos da investigação e a liberdade em participar ou 

não do estudo. Nesse momento houve o preenchimento dos dados ocupacionais e a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE I). 

Apenas um trabalhador do SHL não aceitou participar do estudo, portanto foram 

descartados os dados coletados atribuídos ao mesmo.  

 

4.6.  Análise dos dados 

 

Os dados coletados foram inseridos no banco de dados do Programa 

Microsoft Office Excel 2010 para Windows, e posteriormente no Programa Statistical 
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Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows (versão 18.0). Foi realizada 

a análise estatística dos dados e a apresentação dos resultados, por meio de 

figuras, quadros e tabelas. 

 

4.7. Aspectos ético-legais 

 

A pesquisa está inserida em um projeto matriz intitulado: Preditores para 

colonização/contaminação de profissionais, usuários, artigos e superfícies de 

uma Instituição de Saúde Materna e Infantil integrada ao SUS.  

Para atender aos aspectos éticos da pesquisa, o estudo percorreu as 

seguintes etapas: 1) Encaminhado projeto ao Conselho Diretor da Faculdade de 

enfermagem da Universidade Federal de Goiás; 2) Solicitada autorização da 

Secretaria Estadual de Saúde; 3) Encaminhado o projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da instituição e aprovado, nos protocolos nº 10/2010 (ANEXO I) e nº 

03/2012 (ANEXO II). A aquiescência da realização do estudo foi mediante a 

autorização da instituição e da diretoria de enfermagem (ANEXO III) e dos 

participantes por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 
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5. RESULTADOS 

 

 

A organização dos resultados seguiu o modelo sistemático proposto por 

Donabedian (1997), sustentado pela tríade estrutura, processo e resultado para a 

avaliação da qualidade dos serviços.  

 Os achados constituem-se risco para disseminação de micro-organismos 

para os pacientes e trabalhadores da UTIN, bem como fragilidades e 

potencialidades inerentes à execução das etapas envolvidas no processamento no 

serviço. 

 

 

5.1. Caracterização dos trabalhadores da UTIN 

 

A presente investigação possibilitou analisar as habilidades e competências 

de 37 trabalhadores de diferentes categorias durante a execução das etapas do 

processo de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos.  

A caracterização dos trabalhadores encontra-se descrita na tabela 1. 
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As características dos trabalhadores da UTIN evidenciam que 36 (97,3%) 

deles pertenciam ao sexo feminino, o único trabalhador do sexo masculino era da 

categoria médica e 19 (51,4%) desses tinham idade entre 31 e 40 anos.  

Com relação à categoria profissional, a maioria dos processamentos foi 

executada por 23 (62,2%) técnicos de enfermagem.  

Tabela 1 – Características sociodemográficas e laborais dos trabalhadores da 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (n=37) de um hospital da rede pública 
estadual de Goiânia-GO, 2011. 
 

Variáveis F % 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

 

36 

1 

 

97,3 

2,7 

Idade 

31-40 anos 

> 40 anos  

< 30 anos 

 

 

19 

9 

9 

 

51,4 

24,3 

24,3 

Categoria profissional 

Técnico de enfermagem  

 

23 

 

62,2 

Médico  8 21,6 

Enfermeiro 3 8,1 

Fisioterapeuta  2 5,4 

Profissional Setor de Higiene e Limpeza (SHL) 

 

1 2,7 

Tempo de atuação em serviço de saúde   

< 10 anos 

11-20 anos 

> 20 anos 

 

21 

13 

3 

56,8 

35,1 

8,1 

Tempo de atuação profissional na UTIN 

2 - 5 anos 

6 - 10 anos 

≤ 1 ano 

11- 20 anos 

 

 

16 

9 

8 

4 

 

43,2 

24,3 

21,6 

10,8 

Turno de trabalho 

Integral diurno 

Noturno 

 

33 

4 

 

89,2 

10,8 
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Do total de trabalhadores, 21(56,8%) atuaram a menos de dez anos em 

serviços de saúde e 16 (43,2%) possuem de dois a cinco anos de atuação na UTIN 

do respectivo serviço.  

Quanto ao turno de trabalho, destacou-se o integral diurno com 33 (89,2%) 

dos trabalhadores, os quais executaram a maioria dos processos de limpeza e 

desinfecção, principalmente, os técnicos de enfermagem. 

 

5.2. Caracterização da estrutura física e recursos materiais 

 

De acordo com as diretrizes da ANVISA (2010-a), a estrutura física da UTIN 

deve contemplar a adequação do espaço físico, a quantidade e a qualidade dos 

materiais e equipamentos médicos, além do dimensionamento de pessoal e de 

políticas voltadas à qualificação para o desempenho eficiente do trabalho.  

As variáveis observadas alusivas à estrutura física da UTIN, diante das 

oportunidades de realização dos processos de limpeza e desinfecção, estão 

discutidas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Variáveis da estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 
(n=69) de um hospital da rede pública estadual de Goiânia-GO, 2011. 
  
Variáveis de estrutura F % 

1- Superfícies ambientais 19 27,6 

Bancadas  12 17,4 

Isolamento 1  1 1,4 

Isolamento 2 1 1,4 

Pia com bancada na sala de preparo de medicação 1 1,4 

Pia com bancada para cada leito no interior da UTIN  6 8,7 

Pia com bancada no posto de prescrição da UTIN 1 1,4 

Pia com bancada no interior da UTIN 

 

2 2,9 

Torneiras  7 10,2 

Pia para HM do isolamento 1 1 1,4 

Pia para HM do isolamento 2 1 1,4 

Pia da bancada da Sala de preparo de medicação 1 1,4 

Pia para HM no interior da UTIN 2 2,9 

Pia com bancadas no interior da UTIN 

 

2 2,9 

2- Equipamentos 25 36,2 

Balança eletrônica móvel 1 1,4 

Bombas de infusão no interior da UTIN 8 11,6 
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Continuação Tabela 2 

 

  

Incubadoras no interior da UTIN 8 11,6 

Monitores multiparamétricos no interior da UTIN 

 

8 11,6 

3- Artigos não críticos 25 36,2 

Almotolias  14 20,3 

Estetoscópios  8 11,6 

Fita métrica 1 1,4 

Termômetros 2 2,9 

 

As superfícies relacionadas à estrutura física da UTIN apresentaram um total 

de 69 itens a serem analisados quanto ao processamento, sendo as superfícies 

ambientais 19 (27,6%) itens, como 12 (17,4%) bancadas e sete (10,7%) torneiras no 

interior da UTIN.  

Os equipamentos e artigos não críticos são a maioria com 50 (72,4%), sendo 

utilizados apenas por trabalhadores da saúde, os quais são responsáveis pela 

conservação, limpeza e desinfecção desses itens antes e após o uso.  

Os produtos e materiais utilizados no processamento das superfícies 

ambientais, equipamentos e artigos não críticos da UTIN constam na Tabela 3.   

 

Tabela 3 – Produtos e materiais utilizados no processo de limpeza e desinfecção 
(n=93) das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos da UTIN de 
um hospital da rede pública estadual de Goiânia-GO, 2011. 
 

Variáveis  F % 

Produtos de limpeza   

Água e sabão/detergente simples 18 19,4 

Água 11 11,8 

Produtos de desinfecção   

Álcool a 70% 64 68,8 

Materiais utilizados na limpeza/desinfecção   

Tecido limpo 43 46,2 

Compressa macia 42 45,2 

Materiais utilizados na desinfecção   

Algodão 3 3,1 

Materiais utilizados na limpeza   

Gazes 2 2,2 

Esponja 2 2,2 

Uso das mãos 1 1,1 
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O produto mais utilizado nesse serviço foi o álcool a 70%, em 64 (68,8%) de 

todos os processamentos realizados, destacando que desinfecção foi o principal tipo 

de processamento realizado no serviço. Outro aspecto a destacar foi a utilização de 

apenas água para a limpeza de 11 (11,8%) dos itens selecionados, contrariando as 

diretrizes da ANVISA. 

Quanto aos materiais, na maioria dos processamentos foi utilizado o tecido 

limpo, em 43 (46,2%) e a compressa macia, em 42 (45,2%) dos casos. O algodão foi 

utilizado em três (3,1%) momentos para a desinfecção da fita métrica.  

O uso das próprias mãos para fricção de uma (1,1%) superfície ambiental 

ocorreu durante o processo de limpeza da torneira, o que sinaliza risco de 

transmissão cruzada de micro-organismos.  

 

5.3. Processo de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos da UTIN 

 

Observaram-se 243 oportunidades de realização do processo de limpeza e 

desinfecção de superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos 

analisados. Dessas, 150 (61,7%) não foram executadas. Dos 93 (38,3%) 

processamentos executados, 89 (95,7%) não cumpriram as recomendações da 

ANVISA e apenas quatro (4,3%) dos processamentos executados atenderam as 

recomendações da ANVISA (2010-a), sendo realizados por técnicos de enfermagem 

em incubadoras, conforme a Figura 1 abaixo.  
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Figura 1. Processo de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, 
equipamentos e artigos não críticos, realizado pelos trabalhadores da UTIN de um 
hospital da rede pública estadual de Goiânia-GO, 2011. 

 

Apesar da adequação da técnica, limpeza com água e sabão na técnica 

fricção, enxágue e secagem, esses quatro processamentos adequados ocorreram 

com o recém-nascido dentro da incubadora, configurando em risco de colonização e 

ocorrência de IrAS para esse RN. 

As variáveis de processo de limpeza e desinfecção das superfícies 

ambientais, equipamentos e artigos não críticos na UTIN estão destacadas na 

Tabela 4. 

  

150 

4 

89 

Processo de limpeza e desinfecção
não realizado, oportunidades
Perdidas

Processo de limpeza e desinfecção,
adequado  às diretrizes

Processo de limpeza e desinfecção,
inadequado às diretrizes
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Das 243 (100%) oportunidades de execução dos processos de limpeza e 

desinfecção, 93 (38,3%) foram executadas. Dessas, 29 (31,2%) foram de limpeza e 

64 (68,8%), de desinfecção. Porém, em nenhum desses processos, a limpeza foi 

seguida por desinfecção. 

Dos 29 (31,2%) processos de limpeza executados, 13 (44,8%) foram 

executados com técnica em conformidade com as diretrizes que é o cumprimento 

das etapas de fricção, enxágue e secagem; as demais técnicas utilizadas somam 16 

(55,2%), demonstrando que a maioria das técnicas executadas, nesse serviço, está 

em  inconformidade com as diretrizes da ANVISA.  

Os outros 64 (68,8%) processamentos executados foram de desinfecção e a 

técnica utilizada foi apenas fricção, conforme recomenda as diretrizes. Entretanto, o 

Tabela 4 – Variáveis de processo para a limpeza e desinfecção das superfícies 
ambientais, equipamentos e artigos não críticos (n=93) da UTIN de um hospital da 
rede pública estadual de Goiânia-GO, 2011. 
 

Variáveis de processo F % 

 

Técnicas utilizadas na limpeza 

Fricção, enxágue e secagem 

Fricção, enxágue e não secagem 

Fricção e secagem  

Apenas fricção 

 

Técnica utilizada na desinfecção 

Apenas fricção 

 

 

29 

13 

  3 

  7 

  6 

 

64 

 

31,2 

44,8 

10,3 

24,2 

20,7 

 

68,8 

 

Tipo de fricção realizada 

Fricção multidirecional 

Fricção unidirecional (de cima para baixo) 

 

 

72 

21 

 

77,4 

22,6 

Número de fricções realizadas 

Uma vez 

Duas vezes 

Três vezes ou superior 

 

 

18 

22 

53 

 

19,3 

23,7 

57,0 

Troca de faces durante a fricção  
Não 
Sim 
Não se aplica 

 

 
73 
19 
  1 

 
78,5 
20,4 
  1,1 

Após o uso, os materiais são 

Reutilizados na limpeza de outros materiais  

Descartados no hamper 

Descartados na lixeira 

Não foi utilizado nenhum material 

 

62 

27 

3 

1 

 

66,7 

29,0 

3,2 

1,1 
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principal tipo de fricção adotado foi o sentido multidirecional, em 72 (77,4%) dos 

processamentos executados, mas o recomendado pelas diretrizes é a fricção 

unidirecional (de cima para baixo). 

 Observou-se ainda que o número de fricções realizadas, em 53 (57%) dos 

eventos, correspondeu a três vezes ou mais, não correspondendo às três vezes 

consecutivas, conforme as diretrizes. E, em 73 (78,5%) dos processamentos, não 

houve troca de face do tecido ou similar utilizado para a limpeza e desinfecção das 

superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos.  

Com relação ao uso único de tecido/compressa e ou similar utilizados na 

limpeza e desinfecção de tais artefatos no serviço, 62 (66,7%) desses objetos foram 

reutilizados no processamento de outras superfícies e equipamentos. Essa conduta 

mostra a quebra da cadeia asséptica arrolada à descontaminação dessas 

superfícies, a despeito das técnicas de desinfecção executadas. 

A análise das variáveis intrínsecas às oportunidades de processamento das 

superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos, com relação à execução 

e não execução do processamento desses artefatos pelos trabalhadores de saúde e 

do SHL da UTIN consta na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Execução e não execução das etapas do processo de limpeza e 
desinfecção, pelos trabalhadores da UTIN de um hospital da rede pública estadual 
de Goiânia-GO, 2011. 
 

Variáveis Oportunidades Limpeza Desinfecção 
Não 

executado 

 F % F % F % F % 

1- Superfícies 

ambientais 
        

Bancada 15 6,2 4 13,8 11 17,3 - - 

Torneira 2 0,8 2 6,9 - - - - 

 

2- Equipamentos 
        

Balança eletrônica 

portátil 
6 2,5 - - 3 4,7 3 2 

Bomba de infusão 6 2,5 1 3,4 5 7,8 - - 

Incubadora  54 22,2 20 69 34 53 - - 

Monitor multipara-

métrico 

 

7 2,9 2 6,9 5 7,8 - - 

3- Artigos não 

críticos 
        

Almotolia  7 2,9 - - - - 7 4,7 

Estetoscópio 138 56,8 - - 2 3,1 136 90,6 

Fita métrica 3 1,2 - - 3 4,7 - - 

Termômetro 5 2,1 - - 1 1,6 4 2,7 

Total  243 100 29 100 64 100 150 100 

 

Das 15 (6,2%) oportunidades de execução dos processamentos relacionados 

às bancadas, 11 (17,3%) passaram pela desinfecção e quatro (13,8%) por 

processos de limpeza, porém nenhuma utilizou a técnica correta. Os processos 

foram realizados diariamente por técnicos de enfermagem e, predominantemente, 

no turno matutino.  

Das seis (2,5%) oportunidades de execução da limpeza/desinfecção de 

balanças, apenas metade foi executada. E dos três momentos em que foi 

observada a pesagem de RN, o processamento ocorreu antes e após o uso por 

técnicos de enfermagem. A desinfecção foi realizada com álcool a 70%, porém a 

técnica estava em desacordo com as recomendações vigentes.  



65 

Resultados 

A desinfecção diária das bombas de infusão e monitores multiparamétricos 

foi executada por técnicos de enfermagem no turno matutino. Dos seis 

processamentos de bombas de infusão, em cinco foi realizada a desinfecção com 

álcool a 70% e em uma foi realizada limpeza apenas com água, na técnica fricciona 

e seca.  

Quanto aos monitores multiparamétricos, as sete oportunidades de 

execução dos processos de limpeza e desinfecção foram contempladas, entretanto, 

em duas oportunidades foram executadas, apenas, limpeza e nas outras cinco, 

desinfecção com álcool a 70%. 

Durante a observação, constatou-se que foram contempladas 54 (22,2%) 

oportunidades de limpeza e desinfecção concorrentes das incubadoras, realizadas 

diariamente, no turno matutino, por técnicos de enfermagem. Mas apenas quatro 

ocorreram em conformidade com as diretrizes, o que inclui a limpeza com água e 

sabão ou detergente das partes em acrílico por fricção, seguida do enxágue e 

secagem e aplicação de álcool a 70% nas estruturas metálicas.  

Houve sete oportunidades em que as almotolias deveriam ter sido 

processadas, entretanto não foi possível observar o processamento dessas, pois 

ocorria no expurgo e central química de desinfecção e esterilização, enquanto o 

pesquisador-observador encontrava-se no interior da UTIN.  

Verifica-se, pela tabela 5 acima, que das 243 (100%) oportunidades de 

execução do processamento dos itens investigados, 150 (61,7%) não foram 

valorizadas pelos trabalhadores. Dessas, 136 (90,6%) foram relacionadas aos 

estetoscópios, sendo esses um equipamento de contato direto tanto com o 

profissional da assistência, quanto com o RN.  

Das três oportunidades de execução do processamento da fita métrica, 

todas foram contempladas. As fitas foram desinfetadas antes e após o uso no RN, 

com algodão embebido em álcool a 70%, e realizada fricção em sentido 

unidirecional, entretanto os processos não foram executados três vezes 

consecutivas. 

Das cinco oportunidades de limpeza/desinfecção de termômetros, apenas, 

uma foi contemplada, porém não foi executada na técnica adequada. 

O Quadro 1 apresenta como foram executados os processos de limpeza e 

desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos.
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Componentes Tipos de processamento realizados Produto utilizado 

Superfícies 
Ambientais 

Bancada Fricção, enxágue e secagem. Porém, não é realizada desinfecção posterior. Água e sabão. 

Torneira Fricção (com as próprias mãos ou esponja), enxágue, mas não seca.  Água e sabão 

Equipamentos Balança Fricção não unidirecional, não executada três vezes consecutivas.  Álcool a 70% 

Bomba de 
infusão 

Fricção não unidirecional, não executada três vezes consecutivas. 

Reutilização dos tecidos de fricção em outras superfícies. 

Álcool a 70% 

Incubadora Fricção não unidirecional, não executada três vezes consecutivas. 

Fricção, enxágue e secagem.  

Fricção e secagem. 

Apenas fricção. 

Reutilização dos tecidos para fricção em outras superfícies. 

  

Água e sabão; 

Apenas água;  

Álcool a 70% 

Monitor 
multiparamétrico 

Fricção não unidirecional, não realizada três vezes consecutivas. 

Reutilização dos tecidos de fricção em outras superfícies. 

Álcool a 70% 

Artigos não 
críticos 

Almotolia Não foi possível a observação do processo, pois era realizado no expurgo. - 

Estetoscópio Fricção não unidirecional, não executada três vezes consecutivas. 

Reutilização dos tecidos de fricção em outras superfícies. 

Álcool a 70% 

Fita métrica Fricção unidirecional, porém não executada três vezes consecutivas. Álcool a 70% 

Termômetro Fricção unidirecional, porém não executada três vezes consecutivas. Álcool a 70%. 

Quadro 1 – Demonstrativo das principais técnicas e produtos utilizados no processamento das superfícies ambientais, 
equipamentos e artigos não críticos da UTIN de um hospital da rede pública estadual de Goiânia-GO, 2011. 
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5.4. Classificação de resultados do grau de risco e das fragilidades no 

processo de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos 

 

O grau de risco, assim como as fragilidades e potencialidades nos 

processamentos dos itens analisados, foi classificado em decorrência das diretrizes 

da ANVISA (2010-a) que tratam da limpeza e desinfecção das superfícies para a 

segurança do paciente em serviços de saúde. 

Para Donabedian (1997), os resultados referem-se às consequências dos 

cuidados prestados, tais como, a melhora na recuperação da função, mudanças no 

estado de saúde, alívio da dor, satisfação do cliente e da família quanto ao serviço 

de saúde, prolongamento da vida ou sobrevivência. Podem ser medidos com 

precisão ou apenas estimados dependendo das variáveis de desfecho. 

Nesse estudo, os resultados do processo de limpeza e desinfecção foram 

estimados a partir das observações dos processos de limpeza e desinfecção 

executados e não executados pelos trabalhadores durante a jornada de trabalho, no 

contexto da UTIN. Esses resultados são específicos desse campo de pesquisa e 

foram analisados, conforme a classificação de risco de transmissão cruzada de 

micro-organismos e as fragilidades e potencialidades dos processos de limpeza e 

desinfecção, e estão apresentados a seguir nos Quadros 2 e 3, respectivamente. 
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Componentes 
Contato com o 

paciente 
Tipos de processamento realizados Produto utilizado 

Classificação do 
risco 

Superfícies 
Ambientais 

Bancada Indireto Técnica inadequada Adequado Moderado 

Torneira Indireto Técnica inadequada Inadequado Elevado 

Equipamentos Balança Direto Técnica inadequada Adequado 
Elevado 

Bomba de 
infusão 

Indireto Técnica inadequada Adequado Moderado 

Incubadora Direto Técnica inadequada Inadequado Elevado 

Monitor 
multiparamétrico 

Indireto Técnica inadequada Adequado Baixo 

Artigos não 
críticos 

Almotolia Indireto Não segue protocolo conforme as 
diretrizes 

- Elevado 

Estetoscópio Direto Técnica inadequada Adequado Elevado 

Fita métrica Direto Técnica adequada. Executada 
parcialmente. 

Adequado Elevado 

Termômetro Direto Técnica inadequada.  Adequado Elevado 

Quadro 2 - Risco para disseminação de micro-organismos, proveniente da técnica de processamento adotada pelo trabalhador na 
execução da limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos, segundo as diretrizes da 
ANVISA, na UTIN de um hospital da rede pública estadual de Goiânia-GO, 2011.  
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Superfícies 

ambientais 
Fragilidades 

Bancadas 

 O Protocolo para limpeza e desinfecção de bancadas não é seguido; 

 Limpeza realizada uma vez ao dia, apenas no turno matutino; 

 Não ocorre desinfecção com álcool a 70% posteriormente à limpeza; 

 O material utilizado na fricção não é de uso único.  

 

Torneiras 

 Não existe protocolo de limpeza e desinfecção específico para torneiras, apenas para pias; 

 Não há padronização da técnica e frequência de limpeza e ou desinfecção; 

 O trabalhador do SHL realizou a limpeza da torneira utilizando a própria mão embebida com água e sabão, e 

não realizou a secagem. 

 

Quadro 3 - Fragilidades no processo de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos, 
pelos trabalhadores da UTIN de um hospital da rede pública estadual de Goiânia-GO, 2011. 

 

*As potencialidades não foram contempladas nesse estudo. 
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Equipamentos Fragilidades 

Balança  O protocolo de limpeza e desinfecção de balanças não é seguido; 

 A balança não se encontrava em bom estado de conservação; 

 A técnica utilizada não atendeu as recomendações das diretrizes. 

Bomba de 

infusão 

 Não existe protocolo de limpeza e desinfecção; 

 A limpeza/desinfecção desse equipamento não ocorreu três vezes ao dia; 

 A técnica utilizada não atendeu as recomendações das diretrizes; 

 O material utilizado para a fricção não é de uso único. 

Incubadora  O protocolo para incubadoras não está em conformidade com as diretrizes; 

 Ocorre desinfecção com álcool a 70% no acrílico; 

 A técnica utilizada não atendeu as recomendações das diretrizes; 

 A limpeza terminal é realizada por trabalhador do SHL, porém não foi possível acompanhar o processo. 

Monitor 

multiparamétrico 

 Não existe protocolo de limpeza e desinfecção; 

 A limpeza e/ou desinfecção não ocorrem três vezes ao dia; 

 A técnica utilizada não atendeu as recomendações das diretrizes; 

 O material utilizado para a fricção não é de uso único.  
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Continuação do Quadro 3. 

Artigos Não 
Críticos 

Fragilidades 

Almotolia 

 O protocolo não é seguido; 

 Substituição dos rótulos de validade da almotolia sem critérios; 

 Não padronização da troca de substâncias e das almotolias; 

 Após a limpeza, a almotolia fica na bancada do expurgo para escorrer e secar. 

Estetoscópio 

 Não existe protocolo de limpeza e desinfecção; 

 Os processamentos não são executados antes ou após o uso no recém-nascido; 

 A técnica utilizada não atendeu as recomendações das diretrizes. 

 

Fita métrica 

 Não existe protocolo de limpeza e desinfecção; 

 A técnica utilizada não atendeu as recomendações das diretrizes. 

Termômetro 

 O protocolo não é seguido; 

 Os termômetros são pouco utilizados na UTIN e, quando utilizados, não recebem limpeza/desinfecção 

conforme as diretrizes. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A estrutura organizacional é compreendida como a caracterização da 

estrutura física, recursos materiais e humanos. Nesse estudo tais aspectos 

encontram-se focados nas variáveis sociodemográficas e laborais da UTIN. O 

processo agrega as etapas relacionadas à limpeza e desinfecção das superfícies, 

além da técnica, produtos e materiais utilizados e os resultados, a classificação do 

grau de risco, as potencialidades e fragilidades dos processamentos. 

A análise do processo de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos na UTIN possibilitou a compreensão de sua 

complexidade e abrangência, visto que exige planejamento e ações coerentes da 

gestão do serviço e da equipe multiprofissional para a garantia de bons resultados, 

como redução das taxas de infecção e mortalidade neonatal. No Brasil, 60% das 

mortes entre as crianças no primeiro ano de vida ocorrem no período neonatal e a 

sepse constitui uma das principais causas (PESSOA-SILVA et al., 2004).  

Assim, estrutura física, instalações e materiais adequados além de 

qualificação e treinamento de pessoal, por meio de educação continuada, são um 

conjunto de ações que devem ser apoiadas e disponibilizadas pela gestão do 

serviço (KAMADA & ROCHA, 1997).  

Com relação à quantidade de equipamentos e artigos não críticos em UTIN, 

a PORTARIA Nº 930 do Ministério da Saúde (2012) preconiza como estrutura física 

mínima ter um monitor multiparamétrico para cada leito; três equipamentos de 

bomba de infusão por leito, com reserva operacional de um para cada três leitos; 

uma incubadora com parede dupla por paciente, dispondo de berços aquecidos de 

terapia intensiva para no mínimo 10% dos leitos; uma balança eletrônica portátil para 

cada dez leitos; termômetro digital individual para cada leito e estetoscópio individual 

para cada leito.  Nesse sentido a UTIN investigada apresentava déficit de materiais 

como bombas de infusão, termômetros e balança eletrônica portátil.  

A relevância da limpeza e desinfecção das superfícies do ambiente de 

saúde, para a prevenção das IrAS em UTIN, aponta que a qualidade desse processo 

aliado ao controle ambiental constituem indicadores importantes para segurança dos 

recém-nascidos (RN) admitidos nesse ambiente. A partir do nascimento, o RN entra 

em processo de colonização por agentes virulentos devido ao contato com a mãe, 
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familiares, a equipe multiprofissional e com objetos utilizados na assistência como, 

termômetros, estetoscópios, incubadoras e transdutores contaminados por tais 

agentes que, muitas vezes, resistentes aos antimicrobianos, podem resultar em IrAS 

(CALIL, ROLA, RICHTMANN, 2006).  

Conforme as diretrizes, o processamento das superfícies ambientais, 

equipamentos e artigos não críticos deve ser assumido por trabalhadores 

devidamente capacitados. Os técnicos de enfermagem e trabalhadores do SHL 

devem receber, em protocolo, capacitação sobre tarefas estabelecidas pelo serviço 

e atividades de cada categoria profissional a ser executada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005; ANVISA, 2010-a; APECIH, 2010).  

Estudos têm avaliado a relação entre as diretrizes e normas vigentes sobre 

os processos de limpeza e desinfecção e, como estão sendo realizados esses 

processos na prática. Assim, as evidências apontam que, quando seguidas 

corretamente, essas contribuem para a redução das taxas de infecção nos 

estabelecimentos de saúde (CARLING & BARTLEY, 2010). 

Nesse estudo, os resultados evidenciam que os trabalhadores que mais 

executaram processamento das superfícies estudadas foram 97,3% do sexo 

feminino, sendo 51,4% com idade entre 31 e 40 anos. Essas características 

representam principalmente os técnicos de enfermagem com 62,2%, já que esses 

foram os trabalhadores da UTIN que mais manusearam os equipamentos utilizados 

nos RN, pois costumam utilizar as superfícies ambientais como apoio para a 

realização das suas atividades.  

Estudos relacionados aos trabalhadores de enfermagem apontam 

semelhança ao nosso quanto às características sociodemográficas, sendo que a 

maioria é do sexo feminino, com idade em torno de 40 anos (CUSTODIO et al., 

2011; FRANÇA, FERRARI, FERRARI, ALVES, 2012). 

Um fator importante a se destacar com relação às características laborais é 

que 89,2% dos processamentos ocorreram no turno integral diurno, sinalizando 

falhas na distribuição de tarefas entre os trabalhadores desse turno e o noturno e a 

única categoria profissional que executou processamento de bancadas, monitores 

multiparamétricos, bombas de infusão, balança, incubadoras e termômetro foram os 

técnicos de enfermagem.   

  Dos 21,6% trabalhadores da categoria médica, nenhum realizou 

processamento do estetoscópio utilizado na assistência e, apenas, uma (2,7%) 
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profissional médica realizou desinfecção da fita métrica antes e após o uso no RN. 

De todos os enfermeiros e fisioterapeutas, representando 8,1% e 5,4% dos 

trabalhadores participantes desse estudo, respectivamente, nenhum executou o 

processamento de estetoscópios antes e após o uso no RN durante a assistência.  

No período observado, apenas um (2,7%) trabalhador do SHL executou o 

processamento de torneiras da UTIN, sendo uma das superfícies ambientais 

investigadas nesse estudo.  

Durante a observação da limpeza e desinfecção de torneiras e bancadas, 

evidenciaram-se falhas na execução dos processos. Com relação às torneiras, 

houve apenas duas oportunidades observadas de limpeza e desinfecção das 

mesmas, não sendo observada a limpeza concorrente desses itens na unidade. 

Assim, 10,2% de torneiras localizadas no interior da UTIN, apenas, 2,9% receberam 

limpeza pelo trabalhador do SHL, sendo uma realizada no turno matutino e a outra, 

no noturno.  

O processamento dessas torneiras não atendeu as recomendações das 

diretrizes da ANVISA (2010-a), pois recebeu fricção diretamente das mãos do 

trabalhador com água e sabão e na outra ocorreu fricção com água e sabão, com 

auxílio da esponja e, em nenhuma dessas situações, ocorreu secagem após o 

enxágue ou a desinfecção com álcool a 70%.  

Igualmente, os técnicos de enfermagem não executaram desinfecção com 

álcool a 70%, após limpeza com água e sabão, de nenhuma das superfícies 

analisadas. 

Isso significa que os trabalhadores responsáveis pelo processamento 

dessas superfícies não estão valorizando as recomendações das diretrizes. 

Entretanto, essa desvalorização pode ser em decorrência da falta de conhecimento 

dos mesmos, aliada à falta de política do serviço relacionada à implantação de um 

programa de educação em serviço, visando suprir essa lacuna importante em prol 

da segurança do paciente e do trabalhador.  

Outro aspecto observado foi o fato de um técnico de enfermagem, 

responsável pela sala de preparo de medicações da UTIN, ter realizado 

processamento nas bancadas das pias e na bancada para prescrição, localizadas no 

interior da UTIN. Essa conduta condiciona o trabalhador a desempenhar ações 

desconexas com a segurança do paciente e do próprio trabalhador, por potencializar 
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o risco de transmissão cruzada e colonização por agentes virulentos e resistentes 

aos antimicrobianos nesses locais.  

As bancadas devem ser processadas antes e após o uso pela equipe de 

enfermagem ao preparar soluções e medicações e, durante a realização de 

procedimentos médicos e de enfermagem. Já as torneiras devem ser processadas 

pelos trabalhadores do SHL, durante a limpeza concorrente e terminal da unidade 

(ANVISA, 2010-a).  

Conforme as diretrizes, as torneiras e bancadas devem ser limpas com água 

e sabão e, após a secagem, deve-se realizar desinfecção com álcool a 70%, 

eliminando a maioria dos germes (ANVISA, 2010-a). 

A técnica de desinfecção deve ser executada com rigor quanto às 

recomendações das diretrizes, pois, caso contrário, diante da ocorrência de falhas 

na execução desse procedimento, poderá acarretar a transmissão cruzada de micro-

organismos (PRADO-PALOS, 2009). 

Diante disso, reafirma-se que os processos de limpeza e desinfecção 

constituem medidas importantes na redução dos reservatórios de micro-organismos 

das superfícies do ambiente de saúde, principalmente, os resistentes como MRSA e 

VRE que, se não forem removidos, podem colonizar as mãos dos trabalhadores de 

saúde ao tocar essas superfícies e disseminar esses patógenos para outros 

pacientes (BOYCE, 2007). 

O contato das mãos dos trabalhadores com as superfícies contaminadas de 

bancadas, torneiras, teclados dos monitores multiparamétricos e bombas de infusão, 

das superfícies das incubadoras, portinholas e cúpula externa e almotolias 

constituem fontes transmissoras de micro-organismos. E a técnica inadequada de 

HM pode resultar na colonização do RN por micro-organismos multirresistentes 

(MMR) durante a assistência de saúde.   

Da mesma forma, o contato direto das superfícies contaminadas com a pele 

do RN, como estetoscópio, termômetro, fita métrica e os objetos internos à 

incubadora, como colchão, oxímetro, coxin, entre outros, também contribui para a 

colonização desse e possível ocorrência de IrAS. 

Um estudo confirmou que a maioria dos pacientes que interna em leitos 

antes ocupados por pacientes que tiveram infecções por MRSA, VRE, Clostridium 

difficile e Acinetobacter baumanni, adquire os mesmos micro-organismos. Isso 

porque tais micro-organismos conseguem sobreviver nas superfícies por dias e até 
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meses. Os Staphylococcus aureus, inclusive MRSA podem sobreviver de sete dias a 

sete meses, os Enterococcus spp, e VRE, de cinco dias a quatro meses, os esporos 

de Clostridium difficile, cinco meses, o Acinetobacter baumanni, por três dias a cinco 

meses, a Escherichia coli, de uma hora e trinta minutos a 16 meses (BOYCE, 2007; 

CARLING & BARTLEY, 2010). 

Outro estudo utilizou intervenções, para a prevenção de MRSA, que 

consistiram em estratégias para mudança comportamental a fim de promover 

adesão ao protocolo de controle de infecção, com ênfase na higiene de mãos e 

limpeza e desinfecção do ambiente, além da coleta de swab nasal e de feridas 

abertas dentro de 48 horas após a admissão. Em todo o hospital, a incidência clínica 

da colonização ou infecção por MRSA diminuiu após o início e no período pós-

intervenção (ELLINGSON et al., 2011). 

Estudo realizado sobre um surto de Enterococcus resistente à Vancomicina 

mostrou o sucesso das medidas de controle utilizadas, tais como: atividades 

educacionais, precauções de contato, incentivo à higiene de mãos e limpeza das 

superfícies do ambiente. A limpeza das superfícies ficou padronizada em três vezes 

ao dia, com desinfetantes adequados para higienização dos sanitários e fricção com 

álcool a 70% sobre o mobiliário e equipamentos. Para o controle da infecção, 

também, foi necessário o apoio dos gestores do serviço que, investindo na qualidade 

e quantidade dos produtos, criaram condições para a equipe multidisciplinar realizar 

HM e precauções padrão (ROSSINI et al., 2012). 

Os equipamentos médicos têm papel singular no suporte da assistência aos 

RN admitidos em UTIN. Mas, para que esses possam ser utilizados com segurança, 

devem ser submetidos a processos de limpeza e desinfecção criteriosos, conforme 

recomendações das diretrizes (ANVISA, 2010-a). 

A incubadora é um dos equipamentos de maior impacto para a saúde dos 

RN por proporcionar temperatura, oxigenação, umidade, ventilação, iluminação, 

além de barreira física entre o rebento e os trabalhadores e visitantes (OLIVEIRA, 

2004).  

Quanto à limpeza concorrente e limpeza terminal das incubadoras, um ponto 

preocupante observado foi o fato de o RN permanecer dentro desse equipamento 

durante a realização dos dois tipos de processamento no interior da UTIN. Essa 

conduta configura em risco de colonização do RN por bactérias virulentas de 

significância para as IrAS. Apenas quando o RN recebia alta por óbito, transferência 
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ou alta para casa, a limpeza terminal ocorria no expurgo, executada pelo trabalhador 

do SHL, com desmontagem das peças para limpeza uma a uma, entretanto não foi 

possível observar todas as etapas desse processo no expurgo. 

Conforme as diretrizes, a limpeza terminal da incubadora deve ser realizada 

semanalmente e, para isso deve-se transferir o RN para outra incubadora já limpa e 

levar a incubadora a ser processada para ao expurgo, desmontando todas as peças 

para limpeza com água e sabão nas partes em acrílico e desinfecção com álcool a 

70% nas partes metálicas, pois o álcool danifica o acrílico, opacificando os mesmos 

(ANVISA, 2010-a).  

Assim, considera-se que as etapas de limpeza e desinfecção da incubadora 

devem ser limpeza concorrente ou diária três vezes/dia, conforme as 

recomendações das diretrizes para setores críticos. A limpeza ainda deve ser 

realizada com água e sabã,o nas superfícies em acrílico e nas partes constituídas de 

borracha ou silicone, como as extremidades das portinholas. A técnica utilizada deve 

ser fricção, enxágue e secagem, com uso de tecido limpo e macio exclusivo para 

esta finalidade. Deve-se, também, fazer a limpeza dos materiais do interior da 

incubadora, como colchão, oxímetro de pulso e termômetro com álcool a 70% 

(ANVISA, 2010-a; ANDRADE, ANGERAMI, PADOVANI, 2000).  

Apesar de haver protocolos na instituição para processamento de alguns 

desses materiais, inclusive das incubadoras, esses encontram-se desatualizados e  

não são seguidos pelos trabalhadores, já que não há padronização dos produtos 

utilizados e nem da técnica. Além disso, os processamentos desempenhados pelos 

técnicos de enfermagem ocorrem sem a supervisão do enfermeiro, o que sugere 

necessidade de treinamento e qualificação de toda a equipe de trabalhadores 

responsável por esses procedimentos. 

Observa-se que a balança para pesagem dos RN era de uso comum para 

as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, o que reforça a 

necessidade de limpeza e desinfecção da mesma para evitar a transmissão cruzada 

de micro-organismos.  

Entretanto, a balança encontrava-se em condições precárias de uso, pois 

era antiga, a pintura estava danificada e não apresentava colchonete ou outra 

superfície confortável e adequada para o contato com o RN. Os trabalhadores 

utilizavam campo de tecido para cobrir a balança e apoiar o RN durante a pesagem. 

Essa conduta na neonatologia é de extrema importância para preservar e evitar a 



78 

Discussão 

hipotermia do RN, especialmente dos prematuros, cuja temperatura corporal é 

instável (SOOP et al., 2009).  

 Outro material bastante utilizado para cobrir balanças e proteger o RN é a 

toalha de papel descartável. Esse material é recomendado se for utilizado e logo em 

seguida descartado. Estudos realizados por Kamada & Rocha (1997), sobre 

medidas preventivas em UTIN, verificaram que os trabalhadores não descartavam o 

papel toalha após o uso, apenas trocavam a face. Essa conduta configura em riscos 

para a segurança dos RN, pois sabe-se que, ao virar o papel, a mesma face entra 

em contato com a balança e, consequentemente, ocorre contaminação cruzada por 

micro-organismos no papel.  

Segundo as diretrizes, os mobiliários e equipamentos devem receber 

desinfecção com aplicação de álcool a 70% ou com outro desinfetante indicado pelo 

SCIH (ANVISA, 2010-a). Contudo, quando ocorrem respingos de sangue ou outro 

material orgânico, deve-se realizar, primeiramente, limpeza com água e sabão e, 

posteriormente, a desinfecção com álcool a 70% ou outro produto conforme o SCIH. 

 A limpeza diária de todos os equipamentos em uso no paciente deve seguir 

as recomendações do fabricante, e os equipamentos utilizados em pacientes com 

precauções de contato devem ser desinfetados antes e após o uso como, 

estetoscópios, termômetros, esfigmomanômetros, entre outros (CALIL, ROLA, 

RICHTMANN, 2006). 

A bomba de infusão é o equipamento destinado a regular o fluxo de 

líquidos administrados ao paciente devido à pressão positiva gerada pela bomba 

(ANVISA, 2011). Apesar de não entrar em contato direto com o paciente, esse 

equipamento entra em contato indireto por meio das mãos dos trabalhadores de 

saúde, constituindo veículo de disseminação de micro-organismos aos RN. 

No processamento das bombas de infusão e monitores multiparamétricos, 

as técnicas executadas estavam em inconformidade com as diretrizes, visto que o 

número e o sentido das fricções na desinfecção e limpeza desses artefatos foram 

inadequados. Além disso, os materiais de limpeza foram reutilizados no 

processamento de outros materiais.  

O processamento das almotolias na UTIN atendeu parcialmente às 

diretrizes, pois o setor possui protocolo para limpeza e desinfecção dessas, mas ele 

encontra-se desatualizado e não é seguido. Segundo as orientações desse 

protocolo, deve-se realizar diariamente a troca das almotolias na central química de 
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desinfecção e esterilização com reposição dos produtos e rótulos contendo a data, 

nome do trabalhador responsável e do produto envasado.  

Porém, os produtos são envasados sem nenhum critério para preservação 

da estabilidade dos mesmos, devido à diluição inadequada, conferindo riscos de 

contaminação, o que compromete a qualidade desses produtos e, 

consequentemente, contribui para a quebra da cadeia asséptica. 

Ressalta-se a importância da capacitação dos trabalhadores responsáveis 

pela reposição dessas soluções, visto que falhas de diluição e processamento 

comprometem a segurança. Ainda, sugere que os rótulos de controle de validade 

sejam de materiais resistentes à água, além de terem supervisão rigorosa na troca 

dos mesmos. 

Ao considerar que as mãos colonizadas dos trabalhadores entram em 

contato frequente com a superfície externa das almotolias e que a HM, no serviço, 

não é adequada, sugere-se que as almotolias sejam limpas e/ou desinfetadas no 

mínimo três vezes ao dia com álcool a 70%, conforme o preconizado pelas diretrizes 

para a limpeza e desinfecção nos setores críticos, a fim de garantir a segurança 

(ANVISA, 2010-b). 

A escassez de material de higienização e limpeza, aliada às falhas na 

desinfecção de superfícies e de equipamentos de uso coletivo, como saboneteiras e 

almotolias, comprometem a qualidade dos processos de saúde (CAETANO et al., 

2011).  

Quanto ao local, o processamento das almotolias e o envase das soluções 

ocorrem no interior da UTIN, no expurgo e, às vezes na central química de 

desinfecção e esterilização. Os profissionais que realizam tais atividades são do 

Serviço de Higienização e Limpeza. 

Esses trabalhadores são os responsáveis pelo envase dos conteúdos das 

almotolias, ou seja, são eles quem repõe os detergentes e antissépticos, realizam a 

limpeza das almotolias e controlam o prazo de validade dessas por meio da 

rotulagem. Contudo, suas atividades ocorrem sem supervisão. Destaca-se aqui, a 

importância desse profissional no controle da cadeia epidemiológica dos micro-

organismos e transmissão cruzada desses, com importância para o controle das 

Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde. 

Assim, infere-se que o controle da limpeza e desinfecção das almotolias do 

setor não são adequados e não são realizados com a supervisão do enfermeiro ou 



80 

Discussão 

outro trabalhador do serviço de saúde. Essa conduta sugere falha no 

processamento, favorecendo a contaminação das almotolias e a transmissão 

cruzada dos micro-organismos. 

Apesar de não haver consenso na literatura sobre a forma de 

processamento das almotolias de múltiplo uso, um estudo sobre avaliação 

microbiológica de almotolias, contendo os antissépticos - Clorexidina e 

Polivinilpirrolidona-Iodo (PVP-I) nas formulações detergente, aquosa e alcoólica, 

deduziu que, apenas, a limpeza é considerada segura como procedimento mínimo 

para utilização repetida desses recipientes. Considerando que as almotolias limpas 

carreiam micro-organismos vegetativos da água no enxágue, na ordem de 102 

UFC/ml (Unidades Formadoras de Colônia) e que tais antissépticos conseguem 

inativar micro-organismos na ordem de 105 UFC/ml (PADOVANI, GRAZIANO, 

GOVEIA, 2008). 

O mesmo não se aplica às almotolias contendo outras substâncias, tais 

como sabões ou detergentes, sendo necessários mais estudos sobre a eficácia da 

limpeza e desinfecção desses recipientes. Exemplo de um estudo com amostras de 

sabão de almotolias isolou diversos micro-organismos patogênicos, tais como 

Burkholderia cepacia. Pseudomonas putidas, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter cloacae e Pseudomonas luteola. Constatou-se ainda que 

a bactéria gram-negativa Burkholderia cepacea pode colonizar diversas superfícies 

ambientais na presença de umidade, sendo isso um fator relevante no contexto das 

Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (CAETANO et al., 2011).  

Apesar das diretrizes oferecerem algum suporte sobre o processo de 

limpeza e desinfecção em geral, essas não trazem especificações quanto ao tipo de 

processamento para cada substância contida nas almotolias e nem revelam 

questões sobre como proceder envase ou os tipos de frascos que podem ser melhor 

reaproveitados. Entende-se que as almotolias podem ser reutilizadas desde que 

atendam as recomendações mínimas sobre o processamento desses materiais.  

A literatura revela ainda aspectos importantes sobre a contaminação de 

antissépticos nos serviços de saúde, sendo necessário considerar a qualidade da 

água e os cuidados para o manuseio adequado da diluição desses antissépticos. 

Esses são fatores importantes para ocorrência de falhas na estabilidade do produto, 

com consequente crescimento de micro-organismos (GÓMEZ et al., 2008). Os 

resíduos de detergentes podem desestabilizar as formulações químicas e os 
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resíduos da água do enxágüe podem diluir a concentração dos antissépticos 

(PADOVANI, GRAZIANO, GOVEIA, 2008). 

Assim, é importante ressaltar que a qualidade da água e os cuidados com a 

limpeza, o enxágue e a secagem adequada das almotolias são fatores importantes 

para o controle da segurança (PADOVANI, GRAZIANO, GOVEIA, 2008). 

Para tanto, a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério da 

Saúde, ressalta que a rotina de limpeza das almotolias com água e sabão é 

recomendada desde que o controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade sejam assegurados (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). 

Considerando que o estetoscópio é um dos artigos não críticos, mais 

utilizados pelos profissionais que prestam assistência direta ao RN, apresenta riscos 

de contaminação cruzada para esses, se não ocorrer adequada limpeza e 

desinfecção do mesmo.  

Na unidade estudada, cada leito possuía um estetoscópio que permanecia 

no suporte da incubadora para uso individual no RN. Entretanto, observa-se que das 

138 oportunidades de desinfecção dos estetoscópios, 136 não foram realizadas 

antes ou após o uso no recém-nascido. Em apenas dois momentos a desinfecção 

ocorreu, mas a técnica estava inadequada. Essa conduta contraria as 

recomendações de segurança, uma vez que se deve realizar esse processamento, 

utilizando-se álcool a 70%, sempre que utilizar esse artigo no paciente (CALIL, 

ROLA; RICHTMANN, 2006). 

Estudo brasileiro averiguou que a desinfecção dos estetoscópios utilizados 

tanto pela enfermagem como pelos médicos era realizada com álcool a 70% antes e 

após o uso em cada recém-nascido. Isso evidenciou o empenho desses 

trabalhadores com a prevenção e o controle das IrAS entre os recém-nascidos 

(KAMADA & ROCHA, 1997). 

Embora considerado um artigo não crítico, vários estudos têm relatado esse 

instrumento como fonte de infecção, principalmente na transmissão de bactérias, 

como por exemplo, os Staphylococcus sp.  

Estudo de Marinella, Pierson & Chenoweth (1997) investigou a 

contaminação bacteriana de 40 estetoscópios de médicos, enfermeiros e 

estudantes. Foram coletadas amostras do diafragma e do aro que envolve o 

diafragma do estetoscópio, pois esse entra em maior contato com a mão dos 
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profissionais. Assim, foram isolados Staphylococcus coagulase-negativo em 87,5% 

(35/40) dos diafragmas e 100% (40/40) no aro. A segunda bactéria mais prevalente 

foi Staphylococcus aureus em 27,5% (11/40) dos diafragmas e 25% (10/40) no aro.  

Esse desfecho tem implicações para o RN e para os trabalhadores, porque 

os estetoscópios entram em contato direto com os RN durante o exame clinico do 

tórax anterior e posterior e abdome desses e, por meio do contato com a mão dos 

trabalhadores. Por esse contato, ocorre a veiculação de MO resistentes aos 

antimicrobianos para os RN e trabalhadores que, uma vez colonizados tornam-se 

disseminadores em potencial no serviço, favorecendo a cadeia epidemiológica 

desses agentes com eventuais surtos infecciosos de impacto imensurável para o 

recém-nascido.  

Os trabalhadores também entram em contado direto com o estetoscópio por 

meio do pavilhão auricular que pode colonizar-se e desenvolver infecções, como por 

exemplo, otites, faringites e amigdalites. Estudo de Paula (2013), com 51 

trabalhadores do setor de emergência e urgência constatou que três (5,9%) 

apresentaram faringite, um (2%), amigdalite e cinco (9,8%), sinusite. 

Por se tratar de um artigo de uso comum à equipe multidisciplinar da saúde, o 

estetoscópio é compartilhado entre os trabalhadores, sendo passado de um para o 

outro e também entre os pacientes. Por isso, é considerado um instrumento que 

deve ser submetido à limpeza e desinfecção com álcool a 70% antes e após o uso 

nos pacientes. Em unidades críticas é recomendável que o estetoscópio seja 

individualizado, visando prevenir contaminação cruzada (MALUF, MALDONADO, 

BERCIAL, PEDROSO, 2002).  

O mesmo estudo analisou 300 estetoscópios de médicos, enfermeiros, 

residentes e estudantes de medicina e enfermagem em diversos setores de um 

hospital do interior paulista. Desses, 87% estavam contaminados por bacilos gram-

positivos e negativos e por fungos. Os micro-organismos mais encontrados no 

diafragma do estetoscópio foram os Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulase-negative (CoNS) e bacilos (MALUF, MALDONADO, BERCIAL, 

PEDROSO, 2002).   

Amostras coletadas, por meio de swabs de 14 estetoscópios de uma UTI 

pediátrica e outra neonatal, ambas vinculadas ao serviço participante do presente 

estudo, nove (64,3%) estavam contaminados por Staphylococcus, sendo todos os 
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isolados identificados como CoNS. A prevalência de CoNS Meticilina Resistentes 

nos estetoscópios avaliados foi de 57,1% (8/14) (RIBEIRO, 2013). 

O autor afirma ainda que o isolamento desse tipo de bactéria em 

estetoscópios é preocupante, pois os Staphylococcus sp. constituem a principal 

causa de IrAS no mundo e os CoNS são os mais comuns em infecções neonatais e 

que, a resistência à meticilina é outro fator agravante, pois cepas com esse perfil são 

consideradas resistentes a vários outros antimicrobianos, incluindo os beta-

lactâmicos.  Os resultados evidenciam prováveis falhas no processo de limpeza e/ou 

desinfecção desses artigos, pois essas medidas, se realizadas de maneira 

adequada, reduzem a carga microbiana e, consequentemente, rompem a cadeia de 

transmissão de micro-organismos para o usuário (RIBEIRO, 2013).  

Outro estudo afirmou que todos os estetoscópios analisados estavam 

contaminados com mais de uma bactéria, portanto são passíveis de contaminação 

cruzada e eventual surto de infecção no serviço. Isso significa que tais micro-

organismos podem ser transmitidos para pacientes, após o contato dos 

estetoscópios com a pele humana. O que tem atribuído aos objetos inanimados a 

responsabilidade por surtos de infecções hospitalares (MARINELLA, PIERSON, 

CHENOWETH, 1997). 

No estudo de Pessoa-Silva et al. (2004), a maioria das IrAS causada em 

neonatos internados em UTIN, em ordem decrescente, foi Staphylococcus 

coagulase-negative, Enterobacter sp e  Staphylococcus aureus, Klebsiella sp. 

Assim, considera-se que, por se tratar de uma unidade de cuidados de 

pacientes críticos e imunocomprometidos devido às características dos neonatos 

prematuros, a realização da desinfecção do estetoscópio deve ser a cada uso no 

paciente, mesmo que esse seja de uso individual. O contato do estetoscópio com as 

mãos dos trabalhadores, o unissex com a superfície externa da incubadora podem 

levar à ocorrência de transmissão cruzada de micro-organismos e a não desinfecção 

desse artigo pode facilitar a seleção de cepas resistentes aos antimicrobianos. 

Segundo Xavier e Ueno (2009), os estetoscópios devem ser considerados 

fômites com real significância na transmissão cruzada de micro-organismos 

resistentes aos antimicrobianos, por isso a prática da desinfecção deve ser 

considerada. 

Observa-se que a limpeza e desinfecção da fita métrica foi realizada com 

álcool a 70% antes e após cada uso no recém-nascido. Porém a técnica utilizada 
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não garantiu a ação do álcool sobre os germes naquela superfície, visto que foi 

realizada apenas com um movimento de fricção unidirecional, técnica que não 

condiz com as diretrizes, que é fricção em sentido unidirecional por três vezes 

consecutivas (ANVISA, 2010-a; ANVISA, 1994). Esse artigo é importante para a 

viabilidade da cadeia epidemiológica dos micro-organismos, e o seu uso correto 

deve ser preservado (KAMADA & ROCHA, 1997). 

O termômetro é um dos artigos utilizados com maior frequência em UTIN, 

inclusive para validar a temperatura do RN que permanece nas incubadoras. Esse 

cuidado serve para prevenir a hipotermia ou hipertermia do RN que, em situações 

diversas pode levar à morte do RN. 

Entretanto, observou-se que o termômetro foi pouco utilizado no período 

desse estudo e que a unidade dispunha de dois termômetros para atendimento aos 

RN, pois não é um artigo de uso individual. Os termômetros permaneciam 

acondicionados em recipientes de plástico, expostos sobre a incubadora. 

No entanto, na utilização do termômetro em dois momentos não foi 

observada limpeza e ou desinfecção antes ou após o uso no RN. Em apenas um 

momento foi observada a desinfecção desse material. Entretanto, o material utilizado 

para a fricção com álcool a 70% no termômetro não era de uso único e também não 

seguiu a técnica correta. O processamento desses artigos deve ser criterioso para 

não configurar veiculo de disseminação de micro-organismos entre RN admitidos 

nessas unidades.  

 Da mesma maneira, os equipamentos utilizados na reanimação neonatal, 

como balões, máscaras e laringoscópios, devem obedecer às diretrizes (MUSSI-

PINHATA & NASCIMENTO, 2001).                                 

Quanto às potencialidades e fragilidades nos processos de limpeza e 

desinfecção dessas superfícies, pode-se inferir que as potencialidades, do ponto de 

vista da gestão do serviço, não foram alcançadas. Apesar de haver divisão de 

tarefas no setor, existe a necessidade de revisão quanto às categorias de 

trabalhadores e os turnos, pois o turno integral diurno executa a maioria dos 

processos. Apesar do SCIH possuir protocolos para a limpeza e desinfecção de 

algumas superfícies da UTIN tais como, bancadas, balanças, almotolias, incubadora, 

pisos, paredes, teto e pias, esses estão desatualizados e não são seguidos pelos 

trabalhadores.  

http://www.jped.com.br/conteudo/01-77-S81/port.asp#1
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Entretanto, as principais fragilidades advêm da técnica inadequada, 

sugerindo que o gestor do serviço deve, ainda, atualizar os protocolos e treinar a 

equipe na execução dos procedimentos, além de fortalecer a supervisão desses 

processos no setor.  

Nesse estudo caracterizamos as superfícies ambientais, os equipamentos e 

artigos não críticos de maior contato com o RN e os trabalhadores da saúde durante 

a assistência prestada em uma UTIN e conforme a funcionalidade de cada material 

utilizado durante o cuidado.  

A classificação do risco para a disseminação de MO, com potencial para a 

colonização e consequente infecção dos RN, advem do tipo de contato dessas 

superfícies analisadas com o RN e os trabalhadores da saúde, o tipo de 

processamento realizado e o produto utilizado na limpeza e desinfecção desses 

itens e, se esses estavam em conformidade com as diretrizes. Diante dessas 

características, as superfícies desse serviço foram classificadas como sendo de 

risco para as IrAS em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal: risco elevado -  

Torneira, Balança, Incubadora, Almotolia, Estetoscópio, fita métrica e termômetro; 

risco moderado - Bomba de infusão e bancada e  baixo risco - monitor 

multiparamétrico.  

Nesse sentido, observa-se que todos os itens compreendem riscos para a 

disseminação e colonização do recém-nascido, seja pelo contato direto desses 

artefatos com a pele íntegra do RN ou por meio das mãos dos trabalhadores. 

Esses achados contradizem os princípios da qualidade do processo aqui 

estudados e da segurança do paciente, uma vez que a HM e o uso de EPI ainda não 

estão consolidados pelos trabalhadores nesse serviço, o que pode contribuir para a 

contaminação cruzada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; WHO, 2005).  

 

ENFERMAGEM 

 

A equipe de enfermagem tem um papel importante sobre a qualidade do 

processo de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos, porque o líder da equipe é o enfermeiro, profissional que, 

durante sua formação, adquiriu conhecimentos na área de processamento de 

artigos, superfícies e equipamentos médicos além de habilidades no campo da 

prática.  
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Também, o enfermeiro como gestor atua na qualificação de trabalhadores da 

equipe multiprofissional, nas interfaces com as IrAS e na adoção de boas práticas de 

saúde para o alcance da qualidade da assistência e segurança do paciente. 

No entanto, observou-se que o gestor do serviço pesquisado não tem 

empreendido esforços no campo do processamento dos componentes já referidos 

anteriormente, quanto aos aspectos relacionados à atualização de protocolos e 

alocação de trabalhadores. A NR 32 do Ministério da Saúde (2005) recomenda o 

nível de formação profissional adequado para executar o processamento e envase 

de produtos antissépticos nas almotolias, o que não ocorre no serviço, com os 

trabalhadores do Serviço de Higienização e Limpeza.  

A recomendação é que tais atividades sejam desenvolvidas pelos 

trabalhadores da equipe de enfermagem, especificamente, o técnico de enfermagem 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Estudo em andamento nesse serviço isolou enterococcus multirresistentes 

das almotolias, o que indica quebra na cadeia epidemiológica da microbiota 

ambiental. Estudo de Lima (2012), nessa mesma unidade constatou índice de 17,7% 

de mortalidade de RN por infecção da corrente sanguínea. Esse dado reforça que a 

disseminação desses agentes causadores de surtos infecciosos na UTIN pode ser 

decorrente do contato com trabalhadores e com artefatos processados 

indevidamente. 
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7. CONCLUSÃO 

 

As evidências levantadas nesse estudo, em relação à análise do processo 

de limpeza e desinfecção de superfícies ambientais, equipamentos e artigos não 

críticos de uma unidade neonatal, possibilitaram concluir que: 

 As superfícies ambientais, equipamentos e artigos não críticos da UTIN 

pesquisada não atendem às diretrizes brasileiras sobre os processos de 

limpeza e desinfecção nesse ambiente; 

 Das 243 oportunidades de execução da limpeza e desinfecção dessas 

superfícies observadas, 150 (61,72%) foram perdidas, 89 (36,62%) foram 

realizadas em desacordo com as diretrizes e 4 (1,65%) atenderam as normas 

preconizadas; 

 Das 150 oportunidades perdidas, 136 (90,66%) foram com estetoscópios, ou 

seja, não foi observada nenhuma oportunidade de limpeza e desinfecção 

desses artigos antes e após o uso dos mesmos; 

 Quanto às almotolias e limpeza terminal de incubadoras, não foi possível 

observar todas as etapas do processo de limpeza e desinfecção, pois eram 

realizadas no expurgo e ou central química de desinfecção e esterilização; 

 Quanto às 93 oportunidades de limpeza e desinfecção dos materiais, 54 

(58,06%) dos processos executados foram de incubadoras. E, apesar de 4 

(7,4%)  dessas oportunidades terem sido realizadas na técnica adequada às 

diretrizes, nenhuma configurou em segurança para o recém-nascido, pois 

foram realizadas com o RN dentro da incubadora;  

 Quanto à estrutura organizacional da UTIN, essa não oferece suporte seguro 

para o processamento das superfícies ambientais, equipamentos e artigos 

não críticos da UTIN investigada, porque estava em inconformidade com as 

diretrizes brasileiras. 

 

 Dentre as fragilidades dos processos de limpeza e desinfecção dessas 

superfícies verificou-se:  

 

 Uso inadequado da técnica e dos produtos utilizados na execução da limpeza 

e desinfecção pelos trabalhadores responsáveis; 
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 Deficiência na capacitação do trabalhador;  

 Protocolos desatualizados e não seguidos pelos trabalhadores; 

 Deficiência na supervisão dos processamentos dos materiais; 

 Ausência de programas de qualificação eficientes com educação continuada 

para as equipes responsáveis pelos processamentos, conforme as diretrizes 

vigentes;  

 As potencialidades não foram contempladas nesse estudo. 

 

 Classificação do risco para a disseminação de micro-organismos: 

 Todos os itens analisados compreendem riscos para a disseminação e 

colonização do recém-nascido e do trabalhador, seja pelo contato direto com 

esses artefatos ou por meio das mãos colonizadas dos trabalhadores. 

 

 Limitações identificadas no estudo: 

 A realização da pesquisa observacional, por um observador sem uma análise 

posterior coletiva, com experts pode refletir uma visão unidirecional do objeto, 

além do observador não poder captar tudo ao mesmo tempo; 

 A realização da observação somente por um pesquisador. Com isso não foi 

possível observar as etapas do processamento de almotolias que eram 

realizadas no expurgo e na central química de desinfecção e esterilização de 

materiais; 

 Como a maioria dos processamentos das superfícies ocorria simultaneamente 

no turno matutino, diante dessa realidade o observador, optou por 

acompanhar cada etapa de forma individualizada; 

 As diretrizes nacionais da ANVISA sobre limpeza e desinfecção são gerais e 

não tratam cada superfície especificamente, podendo gerar dúvidas e falta de 

consenso entre os gestores do serviço sobre os processos de limpeza e 

desinfecção de cada item do ambiente hospitalar. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desse estudo possibilitou desvelar o contexto real do processo 

de limpeza e desinfecção das superfícies ambientais, equipamentos e artigos não 

críticos e as interfaces com as IrAS e a segurança do paciente em uma unidade de 

terapia intensiva neonatal de uma instituição de referência materno infantil da 

Região Centro-Oeste do Brasil. 

Observou-se que o processamento das superfícies não contemplou todas as 

oportunidades e as que foram processadas, não atenderam às diretrizes.  

No âmbito da gestão do serviço, foi evidenciado que o serviço necessita de 

treinamentos periódicos para capacitação dos trabalhadores e os protocolos de 

limpeza e desinfecção necessitam de atualização.  

Outro aspecto na gestão do serviço foi a divisão de tarefas entre os técnicos 

em enfermagem e os auxiliares do setor de higienização e limpeza o que aponta 

incompatibilidade de conhecimentos para execução do processamento desses 

materiais de acordo com as recomendações técnicas.  

Considerou-se a necessidade de um modelo de gestão que contemplasse 

planejamento, controle e avaliação tanto das atividades do serviço como dos 

recursos humanos focado na adequação do nível do pessoal, na capacitação para o 

trabalho, visando minimizar eventos desagradáveis que interferissem na assistência 

e segurança do paciente.  

A sensibilização de toda a equipe multiprofissional sobre a importância do 

processamento dessas superfícies não críticas, assim como a atuação direta junto 

aos técnicos em enfermagem, trabalhadores mais próximos ao paciente e, por isso, 

envolvidos na maioria das atividades de cuidado direto e indireto, inclusive os 

cuidados com a limpeza ambiental foi um caminho a seguir, como também o uso de 

protocolos, educação permanente e auditoria.  

Outro aspecto considerado foi a formação dos enfermeiros e dos técnicos de 

enfermagem, pois o processamento das superfícies ambientais, equipamentos e 

artigos não críticos foi uma realidade em todos os contextos da saúde, visando ao 

controle e prevenção das IrAS e, para garantia da qualidade do serviço.  

Esse estudo diferenciou-se dos demais por analisar o processamento das 

superfícies, apontando inconformidades nas etapas realizadas pelos trabalhadores e 
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na gestão do serviço para a ocorrência de contaminação do ambiente por esses 

germes. E apresentou o caminho para que os gestores dos serviços de Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal conseguissem minimizar a contaminação ambiental e a 

ocorrência de IrAS  a fim de garantir a segurança do paciente.  

Sugeriu-se que mais estudos nessa temática fossem desenvolvidos, para a 

sensibilização dos gestores em prol de mudanças institucionais na gestão dos 

serviços, sob os princípios da segurança do paciente e do trabalhador. 
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APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, da pesquisa intitulada: Processo de 

Limpeza e Desinfecção de Superfícies de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de 

Goiás. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Em caso de dúvidas sobre seus 

direitos como participante dessa pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

Humana do Hospital Materno Infantil – HMI, sob a coordenação do Ilmo Sr. Marco Aurélio Albernaz, 

no telefone (62) 3201-3374. Este estudo pertence à linha de pesquisa prevenção e controle de 

Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde - IRAS, com ênfase nos micro-organismos 

multirresistentes. Esse projeto está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infecção 

Hospitalar - NEPIH da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás - FEN-UFG. O 

projeto está sob coordenação da Profª Drª. Marinésia Aparecida Prado Palos e tem por objetivo: 

Analisar o processo de Limpeza e Desinfecção de Superfícies de uma Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal de Goiás. 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Marinésia Aparecida Prado Palos. Telefone para contato: (62) 

3209-6280 R.206, (62) 36265967, (62) 81681004, (62) 3209-6108. Email: marinesiaprado@gmail.com 

 Pesquisadores participantes: Profª Drª Fabiana Cristina Pimenta, Profª Drª Maria Alves Barbosa, 
Profª Ms Lara Stefania Netto de O. Leão, Profª Ms Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto, 
Profa Ms Karina Suzuki, Enfª. Angélica Oliveira Paula, Enfª. Dayane de Melo Costa; Nádia Ferreira 
Gonçalves Ribeiro. Alunos de iniciação científica: Mayara Regina Pereira da Silva e Kamilla Lelis 
Rodriguês de Araújo. 
 
ATENÇÃO! 
Os resultados dessa pesquisa poderão ser conhecidos pelos telefones de contato acima citados. 

 Não há riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela pesquisa, não 
havendo necessidade de indenização ou ressarcimento de despesas. 

 Não há benefícios pessoais decorrentes da participação na pesquisa, a participação ajudará na 
comprovação da hipótese estabelecida.   

 A participação dos sujeitos será apenas na coleta e no preenchimento do questionário, estando 

garantido o sigilo das informações obtidas e o direito de retirar o consentimento a qualquer momento. 

Código _____________________ 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,___________________________________________________________________, RG/ 

CPF/ n. º de matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo maior intitulado Processo de Limpeza e Desinfecção de Superfícies de uma 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal Goiás. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador Profª Drª Marinésia Aparecida Prado Palos sobre os objetivos da pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido o direito de retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

Goiânia, _______/_______/_______   

 

Assinatura   

Pesquisador responsável e ou pesquisadores participantes: 

 

Nome: ____________________________________ Assinatura:__________________________ 

Pesquisadora: Marinésia Aparecida Prado Palos  COREN-GO: 66313      

mailto:marinesiaprado@gmail.com
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APÊNDICE II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

Título: Processo de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal por profissionais de saúde. 

Objetivo geral: Caracterizar o processo de limpeza e desinfecção de superfícies em 

Unidade de Terapia Intensiva e Neonatal por profissionais de saúde.  

 

Formulário estruturado tipo Check list 

DATA: ____/_____/2011. 

TURNO: (  ) MATUTINO  ( ) VESPERTINO  ( ) NOTURNO 

A. CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL  CODIGO 

a) Profissão 

   1) Enfermeiro (a )                                                 5) Nutricionista 

   2) Técnico (a) de Enfermagem                            6) Acadêmico de medicina                       

   3) Fisioterapeuta                                                  7) Acadêmico de enfermagem 

   4) Médico                                                             8) Auxiliar do SHL 

b) Sexo            

    1) Masculino     2) Feminino                                                                                                                                                                                                                                      

c) Idade: _____ anos                                                                                      

d) Tempo de atuação profissional: ________________   

e) Utiliza adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o 
período de trabalho.        1) Não      2) Sim      

f) Mantêm os cabelos presos e arrumados.       1) Não      2) Sim      

g) Mantêm unhas limpas, aparadas e sem esmalte.     1) Não      2) Sim  

 

B. PROCESSAMENTO DAS SUPERFÍCIES  

Superfície observada: ______________________ COD: ______ 

h) Houve necessidade de limpeza/desinfecção da superfície? 

1) Não  2) Sim  

Procedimentos Realizados: 

1) Apenas Limpeza     2) Apenas Desinfecção   3) Limpeza e desinfecção 

Quanto à Limpeza(L) e ou Desinfecção(D): 

     a) Soluções utilizadas:  

         1)Água e sabão-L            2) Detergente-L          3 ) álcool a 70%-D    

         4) Hipoclorito sódio 1% -D     5) Outro: _________   6) Não foi observado  

Se realizado Limpeza e Desinfecção da superfície, a limpeza precedeu a 

 

Almotolia- 
ALM 

Balança- BAL 

Bancada – 
BAN 

Bomba 
infusão- BOM 

Estetoscópio-
EST 

Fita métrica - 
FIT 

Incubadora- 
INC  

Monitor multi-
paramétrico-
MOM 

Termômetro- 
TER  
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desinfecção?  1) Não      2) Sim   3) Não foi observado 

b) As soluções utilizadas encontram-se identificadas quanto ao tipo? 

      1) Não      2) Sim   3) Não foi observado 

E, quanto ao prazo de validade? 

      1) Não      2) Sim    3) Não foi observado 

Se sim, estão dentro do prazo de validade? 

      1) Não    2) Sim    3) Não foi observado 

c) Materiais utilizados para a limpeza/desinfecção: 

1) Trapos   2) Gazes     3) Algodão     4) Compressas  5) Outro: _____________ 

d) Após o uso, esses materiais são encaminhados para reprocessamento e ou 
descartados na lixeira da unidade?    

    1) Não      2) Sim     

e) Técnica de limpeza e desinfecção utilizada: 

       1) Fricção de superfície não unidirecional; 

       2) Fricção de superfície unidirecional (de cima para baixo);  

       3) Limpa, enxágua e seca. 

       4) Limpa, enxágua, mas não seca. 

       5) O procedimento não foi realizado durante a observação 

f) Frequência de fricções: 

1) Uma única vez; 

2) Por duas vezes consecutivas; 

3) Por três vezes consecutivas; 

4) Por mais de três vezes consecutivas; 

5) O procedimento não foi realizado durante a observação 

g) Qual a freqüência de limpeza e desinfecção do material: 

1) Diária    2) Semanal       3) Quinzenal    4) Após cada uso   5)Outro________ 

h) Existe protocolo para limpeza e desinfecção destas superfícies? 

1) Não      2) Sim              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde. Manual de Segurança do 
Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e desinfecção de Superfícies. Brasília (Brasil): Ministério da 
Saúde; 2010-b.  

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde.. Coordenação de Controle 
de Infecção Hospitalar. Processamento de Artigos e Superficies em Estabelecimentos de Saúde. 2. 
ed. Brasília,1994.50p.  

Pesquisadoras: Profª Drª Marinésia Aparecida Prado Palos FEN/UFG, Enfª Mestranda Angélica 

Oliveira Paula Gonçalves. 
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APÊNDICE III 

 

Estrutura física da Unidade de Terapia Intensiva neonatal estudada. Goiânia, 2011. 
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ANEXO III 

 

 


