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Estimadas(os) colegas

Esta terceira cartilha abordará o tema Desinfetantes e Degerman-
tes que deverão ser utilizados na Odontologia para a prevenção e 
proteção do SARS-CoV-2. Faz parte de uma produção de quatro 
cartilhas que tratam da “Biossegurança em tempos de COVID-19”, 
produzidas pelas sub-comissões que compõem o Comitê de 
Biossegurança em Odontologia da Bahia, criado pelo CRO-BA.
Ressaltamos que a cada momento podem surgir novas substân-
cias ou procedimentos que eliminem o coronavirus com maior 
e�cácia e e�ciência. Estaremos atentos. Nosso principal objetivo é 
auxiliar os pro�ssionais de odontologia neste momento e para isto 
nossos canais de comunicação estão abertos e disponíveis. Acesse 
nossas redes sociais: Instagram - @cro.bahia e Facebook – 
http://m.facebook.com/crobahia , nosso telefone:
(71)3114-2525 e email croba@croba.org.br



•   Remover as sujidades de matéria orgânica e inorgânica presen-
tes no equipamento e promover a destruição de microrganismos 
evitando a sua disseminação.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

•   Higienizar as mãos 
•   Utilizar Equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados.
•   Certi�car-se de que o equipamento esteja desligado.
•   Umedecer pano limpo em solução de sabão líquido e água.
•   Desinfetantes de escolha: Ácido peracético e álcool a 70% liqui-
do .

SEGUIR O SEGUINTE PASSO A PASSO:

•   Começar da área menos contaminada para mais contaminada;
•   De cima para baixo;
•   De dentro para fora.

FRICCIONAR A SUPERFÍCIE DE TODO O EQUIPAMENTO ODONTOLÓ-
GICO COM PANO LIMPO MACIO UMEDECIDO, NA SEGUINTE 
SEQUÊNCIA:

       A desinfecção só será efetiva após a limpeza adequada, o uso 
de desinfetantes com sujidades inativar o processo.
       O uso de barreiras (papel �lme e protetores) não anulam a 
necessidade de desinfecção das superfícies.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE DO 
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO



       Realizar desinfecção rigorosa do ambiente (maçanetas, cadei-
ras, mesas, bancadas,computadores e periféricos) com álcool a 
70%.

OBJETIVOS

•   Remover as sujidades presentes nas superfícies do equipamen-
tos, promovendo a desinfecção e eliminação de mocrorganismos.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

•   Equipamentos de proteção individual (EPIs): máscara cirúrgica 
ou N95 dependendo da exposição aos aerossóis; luva multiuso 
para limpeza cano longo; gorro/touca; óculos de proteção/visor 
facial; avental impermeável.
•   Soluçao diluida de acido peracetico a 0,5% (de acordo com o 
fabricante)
•   Sabão líquido.
•   Algodão.
•   Pano limpo.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

•   Higienizar as mãos 
•   Utilizar EPI’s
•   Certi�car-se de que o equipamento esteja desligado.
•  Umedecer pano limpo macio em solução de sabão líquido e 
água.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE DO 
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO



FRICCIONAR A SUPERFÍCIE DE TODO O EQUIPAMENTO ODONTOLÓ-
GICO COM PANO MACIO UMEDECIDO, NA SEQUÊNCIA A SEGUIR:

•   Da base até a extremidade do re�etor;
•   Da base rack até as extremidades das mangueiras;
•   Cadeira: da parte inferior do encosto em direção ao encosto de 
cabeça e, do assento   em direção ao apoio dos pés;
•   Mesa auxiliar: com movimentos paralelos de sentido único;
•  Mocho: utilizar a mesma técnica da limpeza da mesa auxiliar, 
subindo para o encosto. Limpar sempre a alavanca de regulagem 
de altura do assento;
•   Enxaguar usando a mesma sequência, com pano limpo ou algo-
dão embebido em água para remoção de todo resíduo do sabão 
líquido;
•   Secar completamente todas as superfícies com pano limpo ou 
algodão;
•  Aplicar a solução diluída de ácido peracético nas superfícies 
limpas do equipo odontológico com o pano umedecido;
•  Friccionar a superfície de todo o equipamento odontológico, 
com pano limpo até a secagem total do produto;
•  Lavar e secar as luvas utilizadas para a realização da limpeza e 
desinfecção e posterior remoção das mesmas;
•   Realizar a higienização das mãos.



As almotolias são recipientes plásticos transparentes ou âmbar, 
bico reto ou curvo, com diferentes capacidades de volume, utiliza-
dos para colocar soluções como a de hipoclorito de sódio a 1%, 
álcool a 70%, etc.

OBJETIVOS

•   Promover a lavagem   e desinfecção das almotolias para preven-
ção e controle de infecção cruzada.

O QUE ULTILIZAR

•   Equipamentos de proteção individual (EPIs): luva multiuso para 
limpeza de preferência cano longo; gorro/touca; máscara; óculos 
de proteção/visor facial; avental impermeável; sapatos fechados e 
resistentes a líquidos.
•  Solução de detergente enzimático diluído de acordo com o 
fabricante.
•   Solução diluída de ácido peracético de acordo com o fabricante 
ou hipoclorito de    sódio a 1 %.
•   Solução de água e detergente neutro.
•   Esponja macia para lavagem externa; escova estilo “mamadeira” 
para lavagem interna e pano limpo de limpeza.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ALMOTOLIAS USADAS PARA 
COLOCAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS

Figura 1: tipos de almotolias



DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

1.   Identi�car almotolias com data de validade da substância nela 
contida;
2.   Higienizar as mãos e paramentar-se com EPI’s;
3.   Levar almotolias utilizadas ao expurgo sujo para iniciar proces-
samento;
4.   Desprezar restos de soluções se presentes.
5.   Desenroscar o bico do recipiente;
6.   Lavar as almotolias com solução detergente ou água e sabão, 
utilizando escova própria para limpeza interna e esponja para a 
limpeza externa;
7.   Reconectar o bico e desprezar a solução;
8.   Enxaguar as almotolias em água corrente;
9.  Na área limpa do expurgo, deixar as almotolias emborcadas 
para escorrer o excesso de água para iniciar a desinfecção química:
10.   Imergir as almotolias em solução de hipoclorito a 1% (diluição 
conforme orientações do fabricante) por 30 minutos; 
11.   Enxaguar exaustivamente em água corrente; 
12.   Deixar escorrer o excesso de água e secar o exterior com pano 
limpo e seco. 
13.   Imergir as almotolias em álcool 70% por 10 minutos; 
14.  Retirar as almotolias do recipiente com álcool com pinça 
mestra e deixá-las secar espontaneamente;
15.   Preencher as almotolias até 2/3 da sua capacidade;
16.  Rotular a almotolia identi�cando o tipo de solução, colocar 
data do envaze, data de validade 7 dias e nome legível;
17.    Lavar as luvas de borracha; retirar os EPI’s e higienizar as mãos 
conforme a técnica preconizada;



18.   Distribuir as almotolias onde forem necessárias em cada setor 
ou estocá-las em local limpo e seco;

Todo pessoal envolvido nesta atividade deve estar devidamente 
treinado.

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS USADAS NA LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES DOS EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS

Álcool a 70% etílico ou isopropilico

Age por meio da desnaturação das proteínas que compõem a 
parede celular dos microrganismos. Podem ser encontrados na 
forma de gel,  líquido, ou espuma.
São destinados à desinfecção de objetos e superfícies potencial-
mente contaminados pelo vírus, possui ação rápida, não deixa 
resíduos ou manchas. É inativado por material orgânico (por isso 
se recomenda limpeza prévia).
Desvantagens: opaci�ca acrílicos, volátil, in�amável, resseca 
plásticos, borracha e a pele das pessoas.

Hipoclorito de sódio liquido ou em pó 0,5%

Vantagens: Baixo custo e ação rápida.
Desvantagens: instável, afetado pela luz e temperatura, corrosivo 
para metais, odor desagradável, pode causar irritação a olhos e 
mucosa. Não deve ser misturado com outros produtos, pois o 
hipoclorito de sódio reage violentamente com muitas substancias 
químicas.



Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) de 2 a 2.5%

A água sanitária e alvejantes comuns podem ser utilizados diluí-
dos para desinfetar pisos e outras superfícies (tempo de contato 
de 10 minutos). Lembre-se de que estes produtos podem deixar 
manchas em alguns materiais. Recomenda-se a seguinte diluição, 
a qual deve ser usada imediatamente, pois a solução é desativada 
pela luz:
Água sanitária: diluir 1 copo (250 ml) de água sanitária / 1L água.
Alvejante comum: 1 copo (200 ml) de alvejante / 1L água.

Solução diluída de Água Sanitária (Hipoclorito de sódio de 2 a 2,5%)

Concentração

0,05%

0,1%

Indicação Como preparar?

- Higiene das mãos (quando
não houver água e sabonete
ou álcool)
- Descontaminação de
superfícies diversas (como
mesas, cadeiras, bancadas,
maçanetas, chaves, brinque-
dos, objetos de decoração e 
até embalagens de produtos 
trazidos do supermercado ou 
recebidos de serviços de 
delivery) em ambientes que não 
sejam de saúde, após a limpeza com 
água e detergente neutro.

- Desinfecção de banheiros
e pisos onde não existem casos 
con�rmados ou suspeitos de 
COVID-19.
- Desinfecção das solas de
calçados.

Numa garrafa com capacidade para 1 
litro adicione um pouco de água;
separe 25 mL de água sanitária e acrescen-
te; na sequência, complete o
volume da garrafa com mais água e 
agite para homogeneizar.
Obs: 25 ml equivalem a
meio copinho descartável de
cafezinho

Numa garrafa com capacidade para 1 
litro
adicione um pouco de água; separe 50 
mL de água sanitária e acrescente; na 
sequência, complete o volume da 
garrafa com mais água e agite para 
homogeneizar
Obs: 50 ml equivalem a um copinho 
descartável de cafezinho



Quaternário de amônia ou Cloreto de Benzalcônio 0.05%

Apresentam diferentes gerações, sua atividade germicida depen-
de da formulação, tempo de exposição e pH. É formulado associa-
do a detergentes, tem a vantagem de não corroer os metais, é de 
baixo custo. Indicado para desinfecção de superfícies �xas (chão e 
parede), e recomenda-se o enxágue com água para retirada com-
pleta do produto.
Desvantagens: Em geral, tem menos ação contra microbactérias, 
vírus envelopados e esporos. É inativado na presença de matéria 
orgânica, por sabões e tensoativos aniônicos, apresenta diversida-
de de gerações com espectro de ação variável por fabricante, 
pode causar irritação de pele e das vias respiratórias e sensibiliza-
ção dérmica. 
Os trabalhadores que se expõem constantemente aos produtos 
devem ser protegidos pelo potencial de hipersensibilidade.

0,5%

- Desinfecção de ambientes 
onde existem pessoas com 
suspeita ou con�rmação da 
COVID-19. 
(consultórios odontológicos, 
clínicas,hospitais e residências)
- Desinfecção de ambientes 
externos em locais públicos de 
grande circulação, como ruas 
e praças.

Numa garrafa com capacidade para 1 
litro adicione um pouco de água; 
separe 250 mL de água sanitária e
acrescente; na sequência, complete o 
volume da garrafa com mais água e
agite para homogeneizar.

Obs: Caso precise preparar mais que 1 litro de solução, mantenha as proporções
indicadas, ou seja, se for preparar 2 litros, use o dobro da medida de água

sanitária; para 3 litros, o triplo; e assim sucessivamente.

Quadro 1: Resumo de diluições de hipoclorito de sódio para diversos ambientes
http://cfq.org.br/noticia/abrafati-2019-vozes-plurais-em-defesa-da-industria-brasileira-de-tintas/2020/



Peróxido de hidrogênio 0.5% 

Possui ação rápida e é pouco tóxico. A inalação aguda pode causar 
irritação no nariz, garganta e trato respiratório. Em altas concen-
trações também pode desencadear bronquite ou edema pulmo-
nar. Não é afetado por fatores ambientais ou na presença de mate-
rial orgânico. É seguro para o meio ambiente. 
Desvantagens: É contraindicado para uso em cobre, latão, zinco, 
alumínio. Maior custo.

Ácido peracético 0,5%

É efetivo na presença de matéria orgânica. Apresenta ação micro-
bicida rápida, age pela desnaturação das proteínas, ruptura da 

Ensaboar a superfície com 
sabão ou detergente

Enxaguar a super�cie

Secar cuidadosamente

Pisos e paredes Mobiliários

Aplicar
desinfetante apropriado

Aplicar álcool 70% 
unidirecional,

por três vezes consecutivas
com outro desinfetante



TÉCNICA DE DESINFECÇÃO

•   Remover a matéria orgânica e proceder à limpeza, utilizando a 
técnica de dois baldes;
•   Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na 
superfície a ser desinfetada; enxaguar e secar;
•   Após a limpeza, aplicar o desinfetante na área, deixando o 
tempo necessário para ação do produto (seguir orientação do 
fabricante);
•   Se necessário, realizar enxágue e secagem;
•   Se mobiliário: realizar limpeza com sabão ou detergente na 
superfície a ser desinfetada, com o auxílio de panos de mobília. 
•   Após a limpeza de mobiliário, realizar a fricção com álcool 70%.

OBJETIVOS

•   Destruir microrganismos em artigos odontológicos e superfícies 
do ambiente de procedimentos. 

CARACTERISTICAS DO DESINFETANTE 

•   Germicida / Concentração de Uso: Álcool etílico 70% - Desinfe-
tante de superfície.

FINALIDADE

•   Desinfecção de artigos não críticos e semicríticos e desinfecção 
de superfícies ambientais

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFICIES
 COM ÁLCOOL LIQUIDO A 70%



FATORES DE RISCO

•   Enrijece borracha, plásticos e dani�ca o cimento das lentes 
ópticas e acrílico.

OBSERVAÇÃO 

•   Toda manipulação de material ou superfície contaminada deve 
ser realizada com o uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) adequados: luvas de borracha ou de procedimentos, avental 
impermeável e protetor facial.

DESINFETANTE

Nível Médio

Fricção em  3 etapas
intercaldas pelo

tempo de secagem
natural, totalizando 10 min

Aplicação na
superfície 2 a 5

minutos

Aplicação na
superfície tempo

indicado pelo 
fabricandte

Fácil aplicação, ação rápida,
compatível com artigos
metálurgicos, e materiais

termossensíveis

Não forma resíduos
tóxicos, efetivo na

presença da matéria
orgânica, rápida ação

em baixa temperatura.
indicado para superfíces 
e artigos não metálicos

Fácil aplicação, ação rápida,
compatível com artigos

metálicos, superfície 
e tubetes anestésicos

Médio Alto Alto

Aplicação

Vantagens

Desvantagens

ÁLCOOL A 70% HIPOCLORITO DE 
SÓDIO A 1%

ÁCIDO PERACÉTICO
QUATERNÁRIOS DE 
AMÔNIO 5 GERAÇÃO
COM BIGUANIDA

Fácil aplicação,
compatível com artigos

metálicos, estável,
baixa toxicidade

Instável quando
diluido, corrosivo

para alguns tipos de
metais, odor

Instável, corrosivo
inativado por matériais 

orgãnicas, irritação de pele
mucosas

Aplicação na
super�cil, deixar agir por

10 minutos e remover com
pano descartável

Volátil, inativado por
matérias orgânicas, 
in�amável, resseca 
pláticos e opaci�ca

acrílico

Custo

Quadro 2: Quadro comparativo de desinfetantes de superfícies
http://www.abeno.org.br/arquivos/downloads/retomada_de_praticas_seguras_no_ensino_odontologico.pdf
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