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Contaminação ambiental
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A contaminação ambiental foi durante muitos anos considerada um fator menos relevante no que concerne à sua

contribuição para as IACS (Infeções Associadas a Cuidados de Saúde).

Ao longo dos últimos anos, intervenções de melhorias das práticas tais como a adesão à higienização das mãos,

reduziram o número de infeções associadas aos cuidados de saúde. No entanto, se tal melhoria das práticas pode

reduzir as IACS em cerca de 50%, ainda há uma restante percentagem que precisa de ser estudada e onde a

higiene ambiental pode desempenhar um papel significante (Peters et al., 2020).
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Contaminação ambiental
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▸ Sabendo que a higiene ambiental é alicerçada em duas grandes componentes: 

 Componente técnica - nebulização com peróxido de hidrogénio 

 Componente humana - aquisição de estações de limpeza com sistema “dosely”. 

(Blazejewski et al., 2015)

UPCIRA



A limpeza ambiental é uma intervenção

multifacetada.

▸ Vários estudos demonstraram que uma limpeza

terminal é frequentemente inadequada sendo

responsáveis pela transmissão de vários agentes

patogénicos nosocomiais importantes.

▸ Tecnologias “not touch” (aparelhos de ultravioleta e

sistemas de peróxido de hidrogénio) têm

demonstrado ser um método chave para reduzir

a transmissibilidade.
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Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde 
(IACS)
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Estratégias de melhoria do controlo 
ambiental
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ANALISAR OS MÉTODOS DE 

LIMPEZA TRADICIONAIS

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NOVA 

METODOLOGIA DE 

HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL

AQUISIÇÃO DE 

80 ESTAÇÕES DE LIMPEZA 

ESCOLHA DE ESTAÇÃO DE LIMPEZA COM 

METODOLOGIA DE PRÉ- IMPREGNAÇÃO 

COM SISTEMA “DOSELY”

PLANEAMENTO E REALIZAÇÃO DE 

FORMAÇÃO TEÓRICA/PRÁTICA EM

68 SERVIÇOS

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA DE DESINFEÇÃO 

COM RECURSO À NEBULIZAÇÃO SECA COM 

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO
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ANALISAR OS MÉTODOS DE LIMPEZA TRADICIONAIS 
DUPLO BALDE

▸ Dificuldade em garantir uma concentração precisa e segura do detergente; 

▸ Probabilidade elevada contaminação da solução de detergente;

▸ Excesso /défice da impregnação dos panos;

▸ Utilização do mesmo pano diversas vezes; 

▸ Proximidade de sujos e limpos
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METODOLOGIA DE PRE IMPREGNAÇÃO COM SISTEMA “DOSELY”

Estação de limpeza com sistema de pré-impregnação de panos e mopas,

possui um dosely, um sistema de dosagem com um depósito para a colocação

de detergente, com regulação da dose de impregnação na hora, consoante a

área e a sujidade da superfície em causa.
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VANTAGENS DE PRE IMPREGNAÇÃO COM SISTEMA “DOSELY”

▸ Possui  4 baldes de cor diferente para colocação de panos impregnados de 

detergente e/ou desinfetante; 

▸ Possui vários  compartimentos para arrumação dos respetivos solutos e acessórios; 

▸ Permite  a troca de mopa sem necessidade de manuseamento;

▸ Um cabo telescópico com um sistema que permite a limpeza de superfícies 

verticais.

▸ Apresenta suporte para sacos;
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VANTAGENS DA METODOLOGIA DE PRE IMPREGNAÇÃO COM 
SISTEMA “DOSELY”

▸ Controle total: reduz a subjetividade do utilizador permitindo o controle total da dosagem;

▸ Eficaz: solução de limpeza é protegida num tanque hermético;

▸ Versátil: permite regular a humidade do pano/mopa;

▸ Higiénico: superfícies lisas  que facilitam a limpeza /desinfeção, separação clara dos módulos  “limpo” e “sujo” 

▸ Resistente ao choque: polipropileno e inoxidável;
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VANTAGENS DA METODOLOGIA DE PRE IMPREGNAÇÃO COM 
SISTEMA “DOSELY”

▸ Modular: componentes e acessórios de fácil substituição;

▸ Segurança máxima: sistema chave para gerir com segurança o carrinho.

▸ https://www.ttsystem.com/en/dosely
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE LIMPEZA 

▸ Adquiridas 80 estações de limpeza por proposta da UPCIRA

▸ Distribuídas a 68 unidades de internamento/áreas clinicas.
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FORMAÇÃO

▸ Planeamento e realização de formação teórica/prática nos 68 serviços:

 vantagens da utilização desta metodologia

 organização/padronização

 utilização das estações de limpeza e os seus componentes.
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SEQUÊNCIA NA LIMPEZA DO AMBIENTE
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03

DESINFEÇÃO DAS SUPERFÍCIES E DO 

PAVIMENTO COM PRÉ-IMPREGNAÇÃO DE 

PANOS OU MOPAS 02 ✔ Desinfetante utilizado Composto Clorado a 1000ppm

LIMPEZA COM DETERGENTE 

PRÉ-IMPREGNADO EM PANOS 

OU MOPAS 
01

✔ No CHUC é utilizado um concentrado de limpeza 

desengordurante e neutro com função bacteriostática 

ativa.

UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA DE DESINFEÇÃO 

COM RECURSO A NEBULIZAÇÃO SECA
✔ Peróxido de Hidrogénio
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NEBULIZAÇÃO SECA COM PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO

▸ Uma adequada desinfeção terminal com um método “no touch“ reduz a

transmissibilidade de microrganismos

▸ A eficácia dos sistemas de nebulização com peróxido de hidrogénio tem sido

demonstrada por vários estudos na capacidade de inativar vírus e bactérias em

superfícies porosas e não porosas.
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IMPLEMENTAÇÃO DA NEBULIZAÇÃO SECA COM PERÓXIDO DE 
HIDROGÉNIO

Como metodologia de implementação foram desenvolvidas medidas como:

▸ Definição de critérios de descontaminação ambiental com peróxido de hidrogénio nebulizado pela UPCIRA;

▸ Formação de uma equipa multiprofissional para a realização da nebulização seca com peróxido de hidrogénio no CHUC;

▸ Realização de formação aos profissionais dos contextos clínicos sobre a preparação e higienização das áreas a nebulizar,

medidas de segurança a adotar e riscos profissionais de exposição ao agente químico utilizado.
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RESULTADOS

▸ Taxa de utilização de 100% das estações de limpeza com “Dosely”;

▸ Satisfação profissional dos utilizadores relacionada com a execução do

procedimento de higienização de superfícies e com segurança

profissional;

▸ Realização de nebulização de peróxido de hidrogénio nos contextos

clínicos que cumpram os critérios definidos.
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O FUTURO ...
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PASSADO

FUTURO

PRESENTE

• EXISTÊNCIA DE UMA EQUIPA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

PARA AS TAREFAS RELACIONADAS COM A HIGIENIZAÇÃO 

AMBIENTAL, EM CONTEXTOS CLÍNICOS; 

• IMPLEMENTAR UM MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

PARA PROCEDIMENTOS DE CONTROLO AMBIENTAL

METODOLOGIA DE PRÉ-IMPREGNAÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO COM 

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO

CONTROLO AMBIENTAL COM DUPLO BALDE
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37.000 mortes/ano

ASSOCIADAS DIRETAMENTE A IACS
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