
Desinfecção mais segura 
na era  do coronavírus

Proteja-se contra o coronavírus 
E
químicos  des infetantes  prejudiciais  à  
s aúde



Estamos todos preocupados com o coronavírus.
O coronavírus é transmitido 
principalmente pelo ar, de pessoa para 
pessoa.
Por isso, as medidas mais importantes a 
serem tomadas são:
● usar máscaras
● evitar aglomerações
● ficar a 6 pés ou mais de distância um do 

outro
● limitar o tempo passado em ambientes 

fechados além da nossa própria casa
● ventilar ambientes (abrir janelas, ligar 

ventiladores)



O coronavírus pode permanecer sobre as superfícies.

Quando as pessoas tossem ou 
respiram, o vírus pode cair nas 
superfícies.
● Se uma pessoa doente tocar o rosto e, em seguida, uma 

superfície, o vírus poderia se espalhar para essa 
superfície.

● Se uma pessoa tocar uma superfície contaminada e uma 
superfície limpa, o vírus pode se espalhar.

● O coronavírus pode permanecer por certo tempo em 
superfícies (o tempo varia dependendo da superfície).

Existe um risco baixo de 
transmissão do coronavírus pelas 
superfícies* 
* https: //www.cdc.gov/coronavirus/2019 -ncov/more/science -and-research/surface -transmission.html#ref3



Mais desinfecção = 
mais  expos ição a  químicos  des infetantes

Os químicos desinfetantes 
mais usados podem causar 
problemas de saúde.

Profissionais de limpeza são os 
mais afetados porque têm 
maior exposição a químicos 
desinfetantes.

Tais produtos podem:
● fazer com que pessoas sem asma 

desenvolvam asma
● piorar a asma ou desencadear asma 
● causar dores de cabeça
● irritar ou queimar a pele ou os olhos
● fazer que você desenvolva reações 

alérgicas
● perturbar ou agir como hormônios
● aumentar o risco de certos tipos de 

câncer
● aumentar o risco de problemas 

reprodutivos, inclusive maior risco de ter 
filhos com defeitos genéticos



A limpeza e desinfecção seguras representam 
questões de justiça racial e dos direitos da mulher.

Aproximadamente metade dos profissionais de limpeza e 
dois terços dos faxineiros nos Estados Unidos são 

latinos ou afro-americanos. 

As mulheres representam 9 em cada 10 faxineiras.



Tome medidas para se proteger:

1. Desinfete apenas quando for absolutamente necessário.

2. Saiba quais produtos desinfetantes devem ser evitados.

3. Escolha desinfetantes mais seguros.

4. Para matar o coronavírus, escolha um desinfetante que esteja na 
Lista N

5. Tome precauções de segurança



Limpeza/higienização/desinfecção:
Qual é a  diferença?

Os desinfetantes são regulamentados 
como pesticidas.

⏵ Limpeza

⏵ Higienização

⏵ Desinfecção

remove fisicamente a sujeira e os germes, 
inclusive bactérias e vírus

reduz o número de germes nas superfícies 
a um nível considerado seguro para a 
saúde pública
mata germes como bactérias e vírus, 
mas não tem efeitos sobre a sujeira
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Desinfete apenas quando for necessário.



● Feita da maneira adequada, a limpeza com 
água e s abão, ou detergente e água, cos tuma 
s er o s uficiente para  s e livrar do coronavírus . 

● Água e s abão removem o vírus da superfície.

● Água e s abão s ão es pecialmente eficazes  no 
coronavírus , porque além de remover o vírus  
de s uperfícies , a  água e o s abão – e es fregar 
um pouco – destroem a camada externa do 
coronavírus.

A limpeza é suficiente na maioria dos casos.



O seu produto de limpeza é apenas um produto de 
limpeza?
Muitos produtos de limpeza TAMBÉM têm ingredientes 
desinfetantes.  Seu produto de limpeza pode ter:

⦿ Água s anitária
⦿ Amônia
⦿ Compos tos  de amônia  quaternária  

Es tes  ingredientes  s ão des infetantes  que podem ser 
prejudicia is  à  s aúde.
Não é necessário usar químicos  des infetantes  para  
limpar.

Produtos  de limpeza antimicrobianos  e antibacterianos  
também têm ingredientes  des infetantes .

Não é neces sário usar des infetantes  para  limpar. Água e 
sabão são eficazes e seguros.



Deve-s e des infetar em cas a?

Os Centros de Controle de Doenças não recomendam a 
desinfecção em casa, a menos que:
⦿ Alguém na cas a es teja  doente com coronavírus
⦿ Alguém que pos s a ter coronavírus  tenha entrado na cas a
⦿ Você tenha tocado uma s uperfície des conhecida fora  de 

cas a que pos s a ter coronavírus  (e não lavou as  mãos  antes  
de tocar as  s uperfícies  em cas a).

Pessoas doentes devem isolar-se em um quarto separado, se 
possível.
⦿ Des infetar es paços  comumente us ados  (banheiros )
⦿ Não limpe o quarto de pes s oas  doentes  a té pelo menos  

24 horas  depois  de terem s aído do quarto ou já  terem s e 
recuperado.

⦿ Us e más cara  e luvas .

Segue a  orientação dos  Centros  
de Controle de Doenças  sobre a  
des infecção em casa:

https :/ / drive.google.com/ file/ d/
1dw4Wnt65x_HQoHpLYHt6RHF7
AXJ 5Yzas / view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dw4Wnt65x_HQoHpLYHt6RHF7AXJ5Yzas/view?usp=sharing


Ambientes médicos e de saúde, hospitais, escolas e creches requerem desinfecção.
Restaurantes e cozinhas comerciais requerem saneamento.

Desinfete:
Escritórios, prédios de apartamentos, instalações comunitárias ou qualquer lugar onde muitas 
pessoas compartilham um espaço interno se houver motivos de preocupação, tais como:

● alta transmissão comunitária de COVID-19
● baixo número de pessoas que usam máscara
● higiene infrequente das mãos, ou 
● o espaço é ocupado por pessoas que apresentam maior risco de doenças graves causadas pelo 

coronavírus.*

Desinfete se houver derramamentos ou acidentes com fluidos corporais: sangue, urina, 
fezes , vômito ou outros  fluidos

*Fonte: Centros de Controle de Doenças

Quando se deve desinfetar?



O que se deve desinfetar?
Nestes espaços compartilhados, desinfete  
frequentemente 
superfícies de alto contato, como: 
⦿ maçanetas
⦿ interruptores
⦿ corrimãos  
⦿ banheiros  compartilhados  (banheiros , pias , 

qualquer objeto que as  pes s oas  tocarem)
⦿ mes as  compartilhadas
⦿ teclados  de computador
⦿ mes as  ou contadores
⦿ equipamento para  jogos
⦿ qualquer objeto que muitas  pes s oas  tocam.



Como desinfetar: Primeiro limpe e logo des infete.

Os desinfetantes não funcionam em superfícies sujas.

⦿ Um desinfetante precisa entrar em contato direto com o vírus para funcionar.  Partículas de 
sujeira podem cobrir os germes, protegendo-os do desinfetante.

⦿ Se um produto for tanto desinfetante quanto produto de limpeza, você precisa usá-lo uma 
vez como produto de limpeza e depois como desinfetante



Como desinfetar: Confirme que a  s uperfície 
permanecerá úmida com des infetante por... 
quanto tempo?
Os desinfetantes precisam estar em contato com germes e vírus por um 
período de tempo determinado cientificamente para serem eficazes.

Verifique o rótulo para ver por quanto tempo a superfície tem que
permanecer úmida. Pode demorar até 10 minutos.

O desinfetante não funcionará a menos que 
a superfície permaneça úmida pelo tempo 
indicado no rótulo.
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Saiba quais produtos desinfetantes evitar.



Evite esses químicos desinfetantes

Alvejantes de cloro (também conhecidos como hipoclorito de sódio):
Podem causar:
● as ma, piorar a  as ma ou des encadear as ma,
● queimaduras , irritação na pele e nos  olhos , irritação nos  pulmões ,
● danos  res piratórios  graves  s e mis turado com outros  químicos

Químicos de amônia quaternária: 
Podem caus ar:
● irritação na pele e no pulmão
● as ma e problemas  res piratórios
● problemas  de fertilidade e problemas  reprodutivos
● pos s ível aumento no ris co de defeitos  congênitos  s e us ado durante a  gravidez 



Como saber se o produto contém amônio quaternário 
Químicos desinfetantes mais usados. 
Frequentemente usados em lenços desinfetantes. Não deixe crianças usarem lenços 
desinfetantes!

Verifique os ingredientes ativos no rótulo:
Químicos  com amônio quaternário têm nomes  que geralmente terminam em 
"cloreto de -ônio.”
exemplos :
Cloreto de benzalcônio
Cloreto de a lquil dimetil benzil amônio
Cloreto de didecildimetilamônio

Evite desinfetantes com amônio quaternário.
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Escolha desinfetantes mais seguros.



Escolha desinfetantes mais seguros
Existem desinfetantes seguros da Lista N que matam o coronavírus sem prejudicar a saúde.  Os desinfetantes 
mais seguros têm um destes ingredientes ativos:

SIM: NÃO:
Álcool isopropílico (isopropol) 70%
Álcool etílico (etanol) 70%

NÃO ao álcool metílico (o metanol é cancerígeno!)
Peróxido de hidrogênio
Ácido cítrico
Ácido L-láctico
Ácido paracético 
Ácido hipocloroso
E o timol?  



Alguns produtos com químicos desinfetantes 
mais  s eguros
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Escolha um desinfetante que mate o coronavírus.



Quais desinfetantes matam o coronavírus: 
Lis ta  N da EPA

Informações da Agência de Proteção Ambiental em 
português sobre o uso de desinfetantes no combate ao 
coronavírus:
https://www.epa.gov/lep/lista -n-desinfetantes-para-uso-
contra-sars-cov-2

Versão em português da Lista N 
(atualizada em maio de 2020)
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020 -
05/documents/052120_portuguese_051520_pdf_list_n_produ
cts_-2date_accessed_05152020.pdf

Versão em inglês da Lista N 
(permite fazer pesquisas e é atualizada continuamente)
https://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm

https://www.epa.gov/lep/lista-n-desinfetantes-para-uso-contra-sars-cov-2
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-05/documents/052120_portuguese_051520_pdf_list_n_products_-2date_accessed_05152020.pdf
https://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm




Posso comprar desinfetantes mais seguros 
em um es tabelecimento comercial?

Muitos dos desinfetantes da Lista N não serão facilmente reconhecidos, porque não se destinam ao uso 
doméstico. 

E se você estiver trabalhando em casa e só quiser algo que possa comprar diretamente em uma loja do 
seu bairro?  

Aqui estão alguns dos desinfetantes mais seguros da Lista N que estão disponíveis em estabelecimentos 
locais:

Windex Multi -surface Disinfectant Cleaner Reg EPA no: 4822-593
Ácido lático
cítrico, sem odor ou Glade Água da chuva
Disponível nos seguintes estabelecimentos:
Walmart, Target, Staples , Home Depot,  Home Depot, 
Shaw's , Market Bas ket, Stop & Shop e Star Market



Mais opções
Lysol Bathroom Cleaner 
Nº de registro EPA: 675-55 Ácido cítrico
Disponível nos seguintes estabelecimentos comerciais: Home Depot, CVS, 
Walmart, Stop & Shop

Lysol Multi -Purpose Cleaner w/ Hydrogen Peroxide Citrus Sparkle Zest
Nº de registro EPA: 777-126:

Disponível nos seguintes estabelecimentos comerciais: Walmart, Stop & Shop, CVS e Walgreens

Lysol Neutra Air 2 em 1
Etanol Nº  de regis tro EPA: 777-136

Disponível nos seguintes estabelecimentos: Target, Walgreens , Walmart e CVS

Scrubbing Bubbles Bathroom Grime Fighter  
Nº  de regis tro EPA: 4822-592

Ácido L-láctico  
Disponível nos seguintes estabelecimentos comerciais: Target, Rite AID, 
Shaws , Star Market e Market Bas ket



Mais opções
Comet Disinfecting Bathroom Cleaner, 3573-54
Disponível nos seguintes estabelecimentos: Staples , Walmart, 
Amazon.com e CVS (apenas  nas  farmácias  e não on-line)

Purell Healthcare Surface Disinfectant,
Purell Professional Surface Disinfectant 
Purell Food Surface Disinfectant
Álcool etílico Pode s er us ado em s uperfícies  de a limentos  
Disponível nos seguintes estabelecimentos: Staples , Fas tenal, 
Grainger, WB Mas on e Lowes

Purell Professional Surface Disinfectant Wipes 84150-1
Disponível nos seguintes estabelecimentos: Grainger



Mais alguns
Clorox Hydrogen Peroxide Cleaner Wipes 67619-25
Disponível nos seguintes estabelecimentos: Office Depot, Staples , Walmart e CVS

Clorox commercial solutions disinfectant biostain and odor remover 67619-33 
peróxido de hidrogênio
Disponível nos seguintes estabelecimentos: Office Depot, Staples , Amazon e WB 
Mas on

Clorox pet solutions advanced formula disinfectant stain odor remover 5813-110 
peróxido de hidrogênio
Disponível nos seguintes estabelecimentos: Petco e Home Depot

Clorox commercial solutions hydrogen peroxide cleaner disinfectant 67619-24

Disponível nos seguintes estabelecimentos: Staples , Office Depot e Walmart

Clorox Pro 4 in 1 disinfectant and sanitizer 67619-29 Álcool etílico
Disponível nos seguintes estabelecimentos: on-line



Listas de desinfetantes mais seguros
Instituto de Redução do Uso de Tóxicos, Universidade de Massachusetts em Lowell.
https://www.turi.org/Our_Work/Cleaning_Laboratory/COVID -
19_Safely_Clean_Disinfect/Safer_Disinfecting_Products/List_of_Safer_Disinfecting_Products

O Projeto da Agência de Proteção Ambiental para o Meio Ambiente certifica 
desinfetantes que não contêm químicos tóxicos. Este logotipo em um desinfetante 
indica que ele é mais seguro.  Eles também têm uma pequena lista de desinfetantes 
mais seguros online – marque a caixa para pesquisar desinfetantes que funcionam 
contra o coronavírus:
https://www.epa.gov/pesticide -labels/dfe -certified -disinfectants

O Environmental Working Group é uma organização nacional sem fins lucrativos que criou esta 
ficha de desinfetantes mais seguros da Lista N, que pode ser encontrada ao fazer compras em 
estabelecimentos comerciais e on -line.
https://www.epa.gov/pesticide -labels/dfe -certified -disinfectants

https://www.turi.org/Our_Work/Cleaning_Laboratory/COVID-19_Safely_Clean_Disinfect/Safer_Disinfecting_Products/List_of_Safer_Disinfecting_Products
https://www.epa.gov/pesticide-labels/dfe-certified-disinfectants
https://www.epa.gov/pesticide-labels/dfe-certified-disinfectants


Force of Nature

Este é o aparelho Force of Nature, que 
permite que você fabrique seu próprio 
produto de limpeza/desinfetante.  
Conecte e adicione uma das cápsulas a 
cada frasco.  Quando conectadas, a água 
e as cápsulas se transformam em ácido 
hipocloroso, um desinfetante mais 
seguro.
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Desinfete de maneira segura



Mantenha a sua segurança ao desinfetar

Abra portas e janelas e ligue o ventilador

O rótulo do desinfetante dirá exatamente como usar o produto com segurança.  Leia 
e siga as instruções.

O rótulo vai informar quais precauções você deve tomar, inclusive se deve usar 
luvas, óculos, máscara e/ou avental ao usar o produto.  

DICA:  Sempre usar luvas (de borracha ou PVC),  
lave as mãos por 20 segundos depois de tirar as luvas e  
imediatamente jogue fora as luvas descartáveis ou 
lave as luvas reutilizáveis.

DICA: SEMPRE abra uma janela ou ligue um ventilador. 
Se ligar um ventilador, elimine o ar para fora da sala
na qual está trabalhando, ao invés de espalhar o ar pela sala.

Verifique o rótulo para ver se você precisa diluir
o desinfetante com água.

O rótulo informa o que fazer se o 
desinfetante entrar nos olhos, na pele, ou na boca.



Nunca misture químicos desinfetantes

Abra portas e janelas e ligue o ventilador

Nunca misture produtos de limpeza com produtos de desinfecção.  

Nunca misture alvejante de cloro (também conhecido como hipoclorito de sódio) com nada além de 
água.

Água sanitária + amônia = gás tóxico que pode levar à MORTE
Água sanitária + peróxido de hidrogênio = perigoso
Água sanitária + ácido (em alguns produtos de limpeza de vasos sanitários) = pode causar MORTE
Água sanitária + vinagre = perigoso
Água sanitária + álcool isopropílico = perigoso

Peróxido de hidrogênio + vinagre = perigoso  

Em níveis baixos, essas combinações podem causar:
irritação nos olhos, nariz e garganta
Problemas respiratórios

Em níveis elevados, esses químicos misturados podem ser muito perigosos ou até mesmo causar a morte.



O que está no rótulo
Prejudicial Inflamável Perigo à saúde Corrosivo

Tóxico agudo



Perguntas/dúvidas?

Heloisa 

Laura Spark, Clean Water Action, lspark@cleanwater.org

88 Broad Street, Boston, MA 02119
617-338-8131

mailto:lspark@cleanwater.org
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