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produtos para Central de Material e Esterilização  que possam gerar conflitos de 
interesses. No professional or personal ties with products-equipments industry to 
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Questões 
direcionadoras e 

motivadoras 

§ Antes de discutir o assunto central dessa apresentação “Mensurando a limpeza de 
superfícies: a tecnologia está realmente ajudando?” , tomo a liberdade de lançar questões 
que nos guiarão a apresentação 
 Before discussing the central subject of this presentation "Measuring cleanilness: is 
technology really helping?", I take the liberty to do questions that will guide us through 
the presentation 
 
§ A limpeza é importante no controle IRAS? 
        Is cleaning important in infection related health care control (IRHC)? 
§ Qual o seu lugar de destaque nas IRPAS? Por que? 
        What is your place in IRHC? Why? 
§ Há evidência de transferência de microrganismos das superfícies causando IRAS?  
        Is there evidence of transfer of microorganisms from the surfaces causing IRHC? 
§ Como os microrganismos sobrevivem no ambiente?  
        How do microorganisms survive in the environment? 
§ Os métodos de descontaminação das superfícies são eficientes para eliminar 
microrganismos do ambiente? 
        Are surface decontamination methods effective at eliminating microorganisms 
from the environment? 
§ Os métodos de detecção de microrganismos são eficientes para avaliar os 
microrganismos do ambiente? 
       Are microorganism detection methods effective for evaluating microorganisms in 
the environment? 

§   
 



Mensurando a limpeza de 
superfícies: a tecnologia está 

realmente ajudando? 
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technology really helping? 

 

VRE NA MESA DE CABECEIRA E BOTÃO DE 
CHAMADA APÓS LIMPEZA 
VRE ON BEDSIDE TABLE AND CALL BUTTON AFTER CLEANING 

ANTES 
Before DEPOIS 

After 
DEPOIS 

After 
Carling PC et al. Clin Infect Dis 2006;42:385 - Eckstein BC et al. BMC Infect Dis 2007;7:61 
 

HÁ CONTROVÉRSIAS ! 
CONTROVERSY ! 



VAPORIZADOR DE 
PERÓXIDO DE 
HIDROGÊNIO 

HYDROGEN PEROXIDE 
VAPORIZE 
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HÁ CONTROVÉRSIAS ! 
CONTROVERSY ! 

Será efetivo em superfícies secas 
onde há biofilmes? 
 
Is it effective on dry surfaces where 
are there biofilms? 

RADIAÇÃO DE LUZ 
ULTRAVIOLETA 

ULTRAVIOLET LIGHT RADIATION 

 
 



Como a contaminação 
se espalha no ambiente 
de cuidados de saúde ? 

 
How does contamination spread in the health 

care setting? 



Como a contaminação se 
espalha no ambiente de 

cuidados de saúde ? 
 

How does contamination 
spread in the health care 

setting? 

Australian government Department of Health and Ageing 
Infection Control Guidelines 2004, by Karen Vickery, 2014. 



IRPA: multicausal 
 

infection related health 
care: : multicausal 

Ø Relacionado ao Paciente; Patient related; 

Ø Relacionado à Equipe de Saúde; heath 

team related; 

Ø Relacionado ao Material; device related 

Ø Relacionado ao Ambiente; environment 

related 



CADEIA DE 
CONTAMINAÇÃO 

 
CONTAMINATION CHAIN 



(FAVERO; BOYARD, 1995 - CDC, 2003) 

PRESENÇA DO PATÓGENO 
Presence of pathogen 

 

VIRULÊNCIA DO PATÓGENO 
Pathogen virulence 

CONCENTRAÇÃO RELATIVAMENTE 
ALTA DO PATÓGENO 

Relatively high concentration of the 
pathogen 

CAPACIDADE DE ENFRENTAR OS “STRESS” AMBIENTAIS 
Capacity of facing the environment stress 

HOSPEDEIRO SUSCEPTÍVEL 
Susceptible host  

 

INFECÇÃO 
Infection 

PORTA DE ENTRADA DO 
HOSPEDEIRO 

Host gateway 

MECANISMOS DE 
TRANSMISSÃO 

Transmission mechanisms 

Requisitos básicos 
para a ocorrência 
da Transmissão 

Ambiental 
 

Basic requirements for 
the occurrence of 

Environmental 
Transmission  

 



POR QUE LIMPAR 
SUPERFÍCIES? 

 
Why clean surfaces? 

q  AMBIENTE LIMPO NOS PROPORCIONA 
BEM ESTAR E  SEGURANÇA; Clean 
environment gives us well-being and security. 

Ø  Superfícies sujas são contaminadas e podem contribuir 
para a transmissão de microorganismos:  
Dirty surfaces are contaminated and may contribute to the 
transmission of microorganisms:  
§  Por servirem como fonte pelas quais profissionais 

contaminam; suas mãos e luvas. By serving as a 
source by which professionals contaminate; their hands 
and gloves. 

§  Por servirem como fonte para contaminar produtos 
para saúde que entram em contato direto com 
pacientes. By serving as a source to contaminate health 
products that come in direct contact with patient  

q  PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE DE INFECÇÃO 
CRUZADA INTERMEDIADA PELO AMBIENTE;  
Participation in the control of cross-infection intermediated by 
the environment. 



Microrganismos 
comumente contaminantes 

de superfícies 
 

Microorganisms commonly 
contaminating surfaces 

ENTEROCOCCUS SP 

§  Piso, paredes, camas e roupas de cama, fórmica, 
maçanetas, bombas de infusão, manguitos de 
pressão, monitores, comadres, vasos sanitários.  
Floor, walls, beds and bedding, formica, door knobs, infusion 
pumps, pressure cuffs, monitors, wards, toilets. 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

§  colchões, travesseiros, mesa, cadeira, rodas da 
cama, grades da cama, berços, campainha, luz de 
cabeceira, controle remoto de TV, brinquedos, 
teclados de computador, pastas dos pacientes.  
Mattresses, pillows, table, chair, bed wheels, bed railings, cribs, 
doorbell, bedside light, TV remote control, toys, computer 
keyboards, patient folders. 



CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

§  Assentos de vasos sanitários, pias, chão, roupas de 
cama. 

Toilet seats, sinks, floor, linens 

ACINETOBACTER SPP. 

§ colchões, travesseiros, rodas de camas, 
chão, 

mesas, fórmica.  
Mattresses, pillows, bed wheels, floor, tables, formica. 

Microrganismos 
comumente contaminantes 

de superfícies 
 

Microorganisms commonly 
contaminating surfaces 



CONTAMINAÇÃO DO 
AMBIENTE 

Environment contamination 
Há ligação com aquisição de infecções? 
Is there a conection with infection acquisition? 



§  Embora a probabilidade seja remota, há pacientes 
admitidos em quartos previamente ocupados por 
pacientes com MRSA, VRE, Acinetobacter baumanii 
que adquiriram esses microrganismos do ambiente! 

Although the probability is remote, there are patients admitted 
to rooms previously occupied by patients with MRSA, VRE, 
Acinetobacter baumanii who acquired these microorganisms 
from the environment! 

§  Huang, et al; Arch Intern Med 2006; 166: 1945-1951 

§  Hardy , et al; ICHE 2006; 27: 127-132 

§  Sexton et al; JHI 2006; 62: 187-194 

§  Martinez, et al; Arch Intern Med 2003; 163: 1905-1912 

Contaminação do 
ambiente: há ligação com 
aquisição de infecções? 

 
Environment contamination: Is 
there a conection with infection 

acquisition? 



Tipos de superfícies 
 

Types of surfaces 

MUITO/ POUCO TOCADAS DURANTE OS 
PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS 

TOUCHED DURING PROCEDURES 

 

NÃO TOCADAS DURANTE OS PROCEDIMENTOS 
ASSISTENCIAIS (“SUPERFÍCIES FIXAS”)  

NOT TOUCHED DURING PROCEDURES 
§  Piso, paredes, teto. Floor, walls, ceiling. 

LIMPEZA + DESINFECÇÃO 
Cleaning and desinfection 
(Falha na HM/ uso incorreto de luvas 
de procedimento) 
(Failure on HM/ incorrect use of procedure 
gloves) 

CDC,2003 



COMO ESCOLHER O MELHOR 

PRODUTO QUÍMICO  

DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIE? 

 
HOW TO CHOOSE THE BEST SURFACE CHEMICAL 

DISINFECTANT? 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA. 
RESOLUTION OF THE COLLEGIATE BOARD 

1) SEGURANÇA MICROBICIDA. 
MICROBIOCIDAL SAFETY 

§  Staphylococcus aureus 

§  Salmonella choleraesuis 

§  Escherichia coli 



2.  Compatível com as superfícies. Compatible with surfaces. 

3.  Ação rápida. Quick action. 

4.  Não fixe matéria orgânica. Do not fix organic matter 

5.  Fácil enxágue. Easy rinse. 

6.  Baixa toxicidade ocupacional/paciente/
ecossistema. Low occupational toxicity / patient / ecosystem 

7.  Baixa inativação por matéria orgânica. Low inactivation 
by organic matter. 

8.  Estável. Stable. 

9.  Recursos para reuso seguro da solução. Resources for 
safe solution reuse 

10.  Odor agradável. Pleasant odor. 

11.  Boa aceitação do usuário. User acceptance. 

12.  Custo acessível e disponibilidade no mercado. 
Affordable cost and market availability. 

COMO ESCOLHER O MELHOR 

PRODUTO QUÍMICO  

DESINFETANTE PARA 

SUPERFÍCIE? 

 
HOW TO CHOOSE THE BEST SURFACE 

CHEMICAL DISINFECTANT? 



Princípios ativos NÃO 
autorizados para 
desinfecção  de 

superfícies 
(BRASIL, 2007) 

§  Formaldeído Formaldehyde 

§  Paraformaldeído Paraformaldehyde 

§  Glutaraldeído Glutaraldehyde 

§  Glioxal Glyoxal 
Active principles NON authorized for 

surface disinfection (Brazil, 2007) 



Avaliação da limpeza/ 
descontaminação 

§ Cultura 
    Culture 

§ Marcador UV: fluorescência sob luz 
negra 

   Fluorescent markers 
 

§ ATP: “indicador de vida” 

§  ATP is a naturally occurring molecule 
§  Part of the Krebs cycle of respiration 
§  FIREFLYS use an enzyme named “LUCIFERASE 
§  Luciferase reacts with ATP to release ‘light’ 
§  Rapid ATP monitoring uses this reaction to react with 

cells containing ATP 

Cleaning / decontamination 
assessment 

Sentimos falta de monitor específico para: Clostridium difficile e norovirus humano 
We lack specific monitor for: Clostridium difficile and human norovirus 



As práticas de limpeza terminal 
São eficazes contra 

BIOFILMES? 
Are terminal cleaning practices effective against BIOFILMS? 

A PERGUNTA QUE NÃO QUR CALAR: The question that won’t go away: 

Aderência  
reversível 

Aderência  
irreversível 

Crescimento e 
diferenciação 

Disseminação 

Células 
 bacterianas Biofilmes Superfície de  

dispositivos 



NÃO! 
NO! 

§  Dra Karen Vickery 

§   Scientific Director of the Surgical Infection Research 
Group 

§   Australian School of Advanced Medicine 

§   Macquarie University, Sydney, Australia 

  

Biofilmes em 
superfícies secas 
Biofilms on dry surfaces 

As práticas de limpeza terminal 
são eficazes contra BIOFILMES? 

 
Are terminal cleaning practices effective 

against BIOFILMS? 



§  BIOFILMES ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA REMOÇÃO 
FÍSICA E DESINFECÇÃO QUÍMICA / AUTOCLAVAÇÃO 

BIOFILMES ARE PROTECTED FROM PHYSICAL REMOVAL AND 
CHEMICAL DISINFECTION / AUTOCLAVATION  

§  Pesquisa de campo Field research 

§ Pesquisa laboratorial Laboratory research 
Biofilmes em 
superfícies 

secas 
 

Biofilms on dry 
surfaces 

Biofilmes de Staphylococcus aureus e 
S.epidermidis cultivados em suportes 
1.25x107 UFC/suporte 
 
 



Biofilmes em 
superfícies 

secas 
 

Biofilms on dry 
surfaces 

•  Limpeza terminal em uma UTI; Terminal cleaning at an 
ICU 

•  Amostra assepticamente  colhidos de 16 unidades 
de pacientes e de áreas comum; Sample aseptically 
collected from 16 patient units and common areas  

•  Análise microbiológica - amostras em TSB, 
sonicadas e cultivadas em HBA, MRSA, VRE, placas 
de ESBL; Microbiological analysis - TSB samples, sonicated and 
cultured in HBA, MRSA, VRE, ESBL plates;  

•  Análise destrutiva  de biofilmes: microscopia 
eletrônica de varredura; microscopia confocal a 
laser. Destructive biofilm analysis: scanning electron 
microscopy; confocal laser microscopy.  



Resultados 
(após limpeza 

terminal) 
Results (after 

terminal cleaning) 

§  41/44 itens evidenciaram biofilme por MEV ou 
microscopia confocal; 41/44 items evidenced biofilm 
by MEV or confocal microscopy; 

§  23 (52%) apresentaram cultura positiva: 23 (52%) 
presented positive culture: 

§  8 MRSA positivo em cortinas, colchão, piso, parede 
caixa de transporte de materiais; 8 positive MRSA in 
curtains, mattress, floor, wall, transport box; 

§  3 VRE positiva velcro da caixa de luva e colchão; 3 
positive VRE velcro glove box and mattress; 

§  2 5 ESBL positiva em colchão, velcro da caixa de 
luva; 2 5 ESBL positive mattress, velcro glove box; 

§  22 (50%) foram positivos para S. aureus por PCR. 22 
(50%) were positive for S. aureus by PCR. 



Resultados 
(após limpeza 

terminal) 
Results (after 

terminal cleaning) 

CORTINAS courtains: MRSA/VRE COLCHÃO mattress 



Resistencia à dissecação 
Dissection ressistance 



Espécies de bactérias 
em biofilmes 

contaminando: 
 

Species of bacteria in biofilms 
contaminating: 

 

CAIXA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS 

MATERIAL TRANSPORTATION BOX 

CORTINA 

COURTAIN 

VELCRO DA CAIXA DE LUVA 

GLOVE BOX VELCRO 



Espécies de bactérias 
em biofilmes 

contaminando: 
 

Species of bacteria in biofilms 
contaminating: 

 



Conclusão 
Conclusion 

§  A limpeza terminal de uma UTI NÃO eliminou biofilmes 
em superfícies secas: colchão, travesseiros, cortinas e 
etc... onde as mãos tocam !!! The final cleaning of an ICU DOES 
NOT eliminate biofilms on dry surfaces: mattress, pillows, curtains and 
etc ... where the hands touch !!! 

§  Os biofilmes são multi espécies, incluindo aeróbicas, 
anaeróbicas facultativas e organismos anaeróbicos; Biofilms 
are multi-species, including aerobic, facultative anaerobic and anaerobic 
organisms; 

§  Alguns destes biofilmes contêm microrganismos 
multiresistentes cultiváveis; Some of these biofilms contain multi-
resistant cultivable microorganisms; 

§  Este pode ser um dos mecanismos pelo qual 
microrganismos multiresistentes persistem no ambiente 
hospitalar e contribuir para IRAS. This may be one of the 
mechanisms by which multiresistant microorganisms persist in the 
hospital environment and contribute to IRAS. 



Ciclo de vida de 
Biofilmes 

Biofilms life cicle 



Aderência reversível 
Reversible attachment 

Aderência 
irreversível 
Irreversible 
attachment 

Crescimento e 
diferenciação 
Growth and differentiation 

Disseminação 
     Dissemination 

Células 
bacterianas 
Bacterial cells 

Biofilmes 
Biofilm 

Superfície de 
dispositivos 
Surface of implant 



Ciclo de vida 
de Biofilmes 
Biofilms life cicle 

Ø  Muitas vezes difíceis de detectar; 
often hard to detect 

Ø  Culturas negativas das amostras; 

Negative cultures of the samples; 

Ø  Baixa taxa metabólica; 

Low metabolic rate; 

Ø  Resistente à dessecação; 

Resistant to desiccation; 

Ø  Difícil de remoção; 

hard removal 

Ø  Resistência a biocidas 100s-1000X maior. 
Resistance to biocides 100s-1000X higher 



Resultados de 
testes in vitro 

 
In vitro tests results 



Recuperação do 
S.aureus versus 10 

minutos de 
exposição ao cloro 

 
Recovery of S. aureus versus 10 
minutes of exposure to chlorine 

Hydrated biofilm Dry biofilm 

CFU Recovery CFU Recovery 

1000 
(0.1%) 

0 No 0 24 hr 

5000 
(0.5%) 

0 No 0 48 hr 

10,000 
(1%) 

0 No 0 72 hr 

20,000  
(2%) 

0 No 0 72 hr 



Cadeia de infecção – 
Muitos desafios para 

interromper! 
 

Infection chain – many 
challenges to overcome 



PERGUNTAS? QUESTIONS? 

“o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: 
esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois 

desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”  

Guimarães Rosa 

“The running of life wraps everything. Life is like this: it 
warms and cools, it tightens, it loosens, it calms down, then it 

becomes restless. What she wants from us is courage”  

Guimarães Rosa 



OBRIGADA 
PELA 

ATENÇÃO! 
 

Thanks for your 
attention! 

kugrazia@usp.br 


