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A limpeza e a desinfecção de super-
fícies além de trazer a sensação de 
bem-estar, segurança e conforto 
aos pacientes, familiares e profissio-
nais, é um dos pilares da prevenção 
e controle das infecções relaciona-
das à assistência à saúde (IRAS)*, 
pois o ambiente serve como um 
reservatório para microrganismos.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), estas infecções estão 
entre as maiores causas de morte 
e aumento de morbilidade entre os 
pacientes hospitalizados, levando a 
prejuízos sociais, econômicos e pro-
blemas de estruturação nas institui-
ções de saúde.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

 *Desde meados da década de 1990, o termo “infecções hospitalares” foi substituído por “infecções 
relacionadas à assistência em saúde” (IRAS), sendo essa designação uma ampliação conceitual que incorpora 
infecções adquiridas e relacionadas à assistência em qualquer ambiente.7
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Os microrganismos sejam multirre-
sistentes ou não podem encontrar 
meios favoráveis para sobreviver 
por longos períodos no ambiente, 
quando os procedimentos de hi-
giene das mãos e de limpeza e de-
sinfecção de superfícies são falhos 
ou aplicados na técnica incorreta. O 
uso de saneantes* ultrapassados, 
agressivos ou de difícil aplicação    
favorecem falhas nas rotinas au-
mentando o risco de contaminação 
cruzada.

Outro desafio para a limpeza e 
desinfecção, é o desenvolvimento 
tecnológico dos equipamentos es-
senciais para a manutenção da vida, 
que possuem em sua composição 
matérias primas sensíveis aos pro-
dutos usualmente utilizados como 
Álcool 70%,  Hipoclorito de Sódio e 
Cloreto Benzalcônio.

Gabinetes dos respiradores e mo-
nitores de sinais vitais, tela de LCD, 
“touch”, acrílico das incubadoras 
e até os materiais menos sensí-
veis que fazem parte dos mobiliá-
rios (colchões, poltronas) tem sua 
vida útil diminuída com os usos 
desses produtos ultrapassados 
tecnologicamente.

O cenário atual dos hospitais, cen-
tros de saúde e clínicas no brasil, 
são de alta rotatividade e  necessi-
dade rápida reocupação, logo após 
sua vacância, com isso, é impor-
tante que o processo de limpeza e 
desinfecção, traga rapidez, segu-
rança e agilidade em sua aplicação, 
facilitando o dia a dia, e aumen-
tando a adesão da equipe aos pro-
cedimentos corretos.

DESAFIOS

*Saneantes 3 são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação 
domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos e no tratamento de água.

Fonte: Adaptado de Kramer et al., 2006.

5 meses

3 dias a 
11 meses

5 dias a
46 meses

6 horas a
16 meses

7 dias a
12 meses

8 horas a
2 semanas

2 horas a
30 meses

Clostridum difficile

Acinetobacter spp

Pseudomonas 
aeruginosa

Klebsiella spp.

Norovírus

Enterococcus spp. 
-  incluindo VRE

Microrganismo Tempo de 
sobrevivência

S. aureus
- incluindo MRSA
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Um dos avanços tecnológicos em 
formulações são os produtos com-
postos com doses equilibradas e 
sinérgicas de quaternário de amô-
nia de geração superior, biguani-
dida polimérica e o sequestrante 
EDTA, em formato pronto uso em 
espuma ou wipes (lenços) e podem 
ser aplicados com segurança em 
superfícies de alto contato com a 
mãos e próximos, como  equipa-
mentos médicos, mobílias, tomadas 
e maçanetas.

Para atender a demanda deste 
cenário (formulações tecnologica-
mente avançadas), não se espera 
que novas moléculas sejam “cria-
das” ou “descobertas”. A abordagem 
mais provável é que associações de 
moléculas existentes sejam com-
postas, criando-se fórmulas mul-
tifuncionais, mais efetivas a baixa 
dosagem, visando obter produtos 
seguros tanto para o usuário final 
quando para os trabalhadores que 
manipulam estes produtos diaria-
mente. (Eguchi)6

QuAIS AS CArACtEríStICAS DE 
uM DESINFEtANtE IDEAL:5

Ser comprovadamente eficaz na 
morte microbiana
Apresentar menor risco de danos às 
superfícies e equipamentos.
Menor toxicidade e que seja de fácil 
utilização. 
No caso de saneantes quando clas-
sificados como desinfetantes, além 
destes fatores deve-se considerar a 
manutenção da atividade antimicro-
biana frente à matéria orgânica
bem como sua compatibilidade 
com água, detergentes e outros 
saneantes.

QuEM FAZ ESSA ESCOLhA
A escolha dos desinfetantes (sa-
neantes) para Hospitais deve en-
volver o Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH), Serviço 
Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), Equipe de padroniza-
ção, Hotelaria Hospitalar e Setor 
de Compras ou responsável da 
instituição.1;3 

O DESINFEtANtE IDEAL?
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COMO ESCOLhEr
O PrODutO CErtO
Os desinfetantes para superfícies 
para área de assistência a saúde 
são regularizados pela portaria 
RDC Nº 14, DE 28 DE FEVEREIRO DE 
2007 (Regulamento Técnico para 
Produtos com Ação Antimicrobiana)
e abrangem os produtos para uso 
em ambientes, pisos, paredes mo-
biliários e materiais (objetos, equi-
pamentos e acessórios) utilizados 
exclusivamente em hospitais e 
estabelecimentos relacionados com 
a assistência à saúde e são classifi-
cados como desinfetante hospitalar 
para superfícies fixas e artigos não 
críticos.

Diversos pontos devem ser avalia-
dos entre eles:3,4

• Se está registrado na ANVISA na 
classificação adequada ao uso e 
validade do registro.
• Se propaganda e publicidade (fol-
der comercial) é coerente com as 
informações do rótulo registrado na 
ANVISA (acesse o site)

• Ter ação desinfetante (atividade 
antimicrobiana) na presença de su-
jidade (3g/l matéria orgânica CEN* 
ou soro de cavado AOAC**), que 
aumenta o desafio para o produto e 
garante a função de limpador e de-
sinfetante em uma única operação.
• Laudos comprovando morte mi-
crobiana para microrganismos mul-
tirresistentes e verificar se os testes 
foram feitos ou não na presença de 
sujidade. 
• Compatibilidade do produto com 
a superfície da aplicação, com com-
provação por laudos de compatibi-
lidade emitidos por laboratórios ou 
por fabricantes de equipamentos 
médicos.
• Seguro comprovado por laudos de 
não irritante dérmico, ocular e DL50
• Rápido tempo de contato para 
ação biocida, condizente com os 
laudos do registro.
• Fabricante regularizado na ANVISA 
e com Boas Práticas de Fabricação.
• Ergonomia e qualidade do lacre e 
embalagem.
• Lote e Validade 

O DESINFEtANtE IDEAL?

*    CEN - Comite Europeu de Normalização.
** AOAC –  AOAC INTERNATIONAL é uma associação independente, terceirizada, sem fins lucrativos, com 
objetivo de desenvolvimento de padrões e normas.
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QuAL é A CLASSIFICAÇÃO DAS árEAS DOS SErvIÇOS DE SAúDE, 
SEguNDO O rISCO POtENCIAL DE trANSMISSÃO

A classificação convencional5 das 
áreas das unidades de saúde con-
sidera a relação entre o risco de 
transmissão mediante as atividades 
desenvolvidas em cada setor, com 
objetivo de otimizar, de acordo com 
o risco, as rotinas dos processos de 
limpeza e desinfecção.

As áreas são classificadas em Área 
Crítica, Semicrítica e Não Crítica. 

áreas Críticas: caracterizadas por 
ambientes onde o risco de transmis-
são de infecção é aumentado, como 
por exemplo:  Centro Cirúrgico (CC), 
Centro Obstétrico (CO), Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), Unidade 
de Diálise, Laboratório de Análises 
Clínicas e Área suja da Lavanderia. 

áreas Semicríticas: ambientes 
ocupados por pacientes com doen-
ças infecciosas de baixa transmissi-
bilidade e doenças não infecciosas, 
como por exemplo: enfermarias e 
apartamentos, ambulatórios, ba-
nheiros, posto de enfermagem, 
elevador e corredores. 

áreas Não Críticas: consistem nos 
demais compartimentos das uni-
dades assistenciais de saúde que 
não são ocupados por pacientes, 
nos quais não se realizam procedi-
mentos de risco como por exemplo:  
vestiário, copa, áreas administrati-
vas, almoxarifados, secretaria, sala 
de costura (ANVISA, 2012).

CLASSIFICAÇÃO DAS árEAS DE rISCO

“Um cuidado que teve ser tomado, é não confundir a classificação das 
áreas críticas com classificação de Spaulding, sobre os materiais mé-
dicos e seus graus de risco de infecção para os pacientes, indicando 
qual processo deve seguir (limpeza, desinfecção ou esterilização)”
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Outra forma de classificação, al-
ternativa 5, considera de maneira 
mais detalhada os riscos envolvidos 
no manejo de cada superfície, foi 
proposta pelo Centers for Diseases 
Control (CDC, 2003) para as superfí-
cies ambientais, dividindo-as em:

Superfícies de equipamentos médi-
cos (aparelho de raio x, tomografia)

Superfícies gerais (“housekeeping”), 
são classificadas em:
- Baixo contato com as mãos (pisos, 
tetos) 
- Alto contato com as mãos (maça-
netas, tomadas de luz, grades de 
camas). 

Esta forma de classificação raciona-
liza os esforços de limpeza e contri-
bui na definição da frequência e do 
tipo de limpeza. 

Portanto, equipamentos médicos e 
superfícies gerais que tem alto con-
tato com as mãos devem ser limpos 
e desinfetados com maior frequên-
cia, pois representam maior risco de 
transmissão de patógenos no am-
biente hospitalar (CDC, 2003).

CLASSIFICAÇÃO DAS árEAS DE rISCO

A classificação convencional e a 
classificação alternativa não se 

opõem, mas se complementam. 
Devem ser utilizadas de forma 

combinada para alcançar os me-
lhores resultados visando prover 
um ambiente seguro para pacien-

tes, trabalhadores e visitantes.
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Pela nova a abordagem a superfícies de alto contato com as mãos são 
consideradas críticas para a transmissão de microrganismos, devido ao 
contato frequente com o paciente, visitantes e profissionais. 

A seleção de um limpador desinfetante de fácil e rápida aplicação e 
compatível com os materiais é essencial para traçar a melhor estratégia 
para controle de infecção e adesão da equipe.

Veja abaixo os pontos de alto contato onde existe o maior potencial de 
contaminação.

CONhEÇA OS PrINCIPAIS PONtOS 
DE ALtO CONtAtO

Camas

Teclados de 
computadores

Telas de 
Equipamentos

Estetoscópio

Assentos 
sanitários

Carrinho de 
medicação

Torneiras

Colchão

Suporte de 
Soro

Cadeiras Telefones

MaçanetaRégua de 
Gases

Mesa
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QuAIS OS tIPOS DE DESINFEtANtES ExIStENtES

Os principais produtos utilizados 
para desinfecção de superfícies 
são à Base de Cloro Ativo, ál-
cool 70%, Compostos Fenólicos, 
Quaternário de amônia e Oxidantes 
(Ácido Peracético e Peroxido de 
Hidrogênio)3

Esses produtos são eficazes, 
quando aplicado na técnica correta 
de aplicação, mas possuem 
limitações em relação a perda 
de ação biocida com presença de 
sujidade, necessidade de limpeza 
prévia, danos as superfícies de 
acordo com o material, riscos 
ocupacionais e baixa vida útil.
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PrODutO 
CONCENtrADO

Ou PrONtO uSO
Produtos concentrados aparente-
mente tem um custo menor quando 
comparados com os prontos uso, 
mas devemos considerar alguns 
itens para cálculo do custo versus 
benefício:

Local adequado para diluição.

Avaliação e controle da precisão da 
diluição.

Qualidade de água usado para 
diluição e compatibilidade com o 
desinfetante.

Risco ocupacional da diluição de 
produtos concentrado.

Em caso de envase em frascos, lim-
peza e etiqueta com dados de segu-
rança e rastreabilidade.

Responsabilidade técnica do res-
ponsável pela diluição

Teor final do princípio ativos(bio-
cida) na solução diluída.

Validade da solução diluída

Considerando todos esses itens e 
com a abordagem alternativa do 
CDC Centers for Diseases Control 
que indica os riscos envolvidos 
no manejo de cada superfície, di-
vidindo as superfícies ambientais 

em Superfícies de equipamentos 
médicos e Superfícies gerais (baixo 
contato com as mãos e alto contato 
com as mãos) indicamos: produtos 
concentrados para Superfícies ge-
rais de baixo contato com a mãos, 
devido ao menor risco relacionado.

A diluição de saneantes é 
um processo crítico, conside-

rando que quantidades insuficien-
tes do produto não produzirão o 
efeito desejado, enquanto quantida-
des acima do recomendado podem 
produzir danos aos profissionais en-
volvidos na sua manipulação. Assim, 
o ideal é que a diluição seja automa-
tizada, caso isso não seja possível, 
o profissional envolvido na diluição 
de saneantes deve utilizar os EPI 
adequados (avental, luvas de borra-
cha, óculos de proteção e máscara) 
e realizar este processo em um local 
destinado para este fim (CDC,2003; 
Anvisa, 2012, Australia,2012; 
Austrália, 2017). 5 “

Os limpadores e desinfetantes na 
apresentação Pronto Uso, após ava-
liação de compatibilidade, devem 
ter seu uso priorizado, nas super-
fícies de equipamentos médicos e 
superfícies gerais de alto contato 
com a mãos.

O QuE ESCOLhEr?
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POr QuE uSAr uM LIMPADOr E DESINFEtANtE QuE AtuA EM 
uMA Só OPErAÇÃO

Os limpadores antimicrobianos* 
são produtos que fazem a limpeza 
e tem ação desinfetante (ação 
biocida) na presença de sujidade 
(3g/l matéria orgânica) aumen-
tando o desafio e segurança para o 
processo.

Reduz em 50% o tempo do processo 
minimizando falhas e aumentando 
a adesão da equipe aos procedi-
mentos corretos.

LIMPADOr E DESINFEtANtE

*Para um produto indicar possuir ação de limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos, 
em um só operação, no momento do registro na ANVISA, deve ser apresentado os laudos de eficácia 
Biocida no tempo preconizado pelo rótulo para 3 cepas. Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, 
Staphylococcus aureus, na presença de Soro de Cavalo (metodologia AOAC/INCQS) ou na condição de sujidade 
3g/l (metodologia Européia EN).

VEJA A COMPARAÇÃO de 2 metodologias:

Método tradicional Método labseptic
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Veja o passo a passo de limpeza e 
desinfecção com labseptic.

Labseptic reduz o tempo do processo de limpeza e 
desinfecção em 50%, uma ação mais rápida segura e eficaz.

Aplicar Labseptic na super-
fície a ser tratada ou em um 
pano. (Recomendamos uso de 
tecido tipo microfibra);

Espalhar sobre a área a ser 
limpa e desinfetada, seguindo 
técnica de direção única, apli-
cando ação mecânica (fricção) 
no movimento;

Deixe a solução 
agir por 1 minuto;

é importante aplicar a 
quantidade suficiente para 
umedecer totalmente a área 
com o produto;

na presença de matéria 
orgânica em grande quantidade 
ou ressecada, repetir a 
operação até remoção completa 
da carga orgânica;

não é necessário enxaguar a 
superfície desinfetada com o 
labseptic. em equipamentos ou 
computadores, recomendamos 
aplicar em um pano e depois 
aplicar no equipamento.

1

2

3
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DIFICuLDADES EM SE utILIZAr 
O áLCOOL 70%
O Álcool 70% é eficaz e muito utilizado em serviços de saúde, podendo ser 
aplicado em superfícies ou artigos por meio de fricção.  
tem indicação de uso em mobiliários em geral, porém há algumas 
restrições importantes: 

Não é eficaz para 
alguns microrganismos, 

recomenda-se que o local esteja 
limpo e seco antes da aplicação, 
pois pode perder a ação de 
desinfetante na presença de 
sujidades;

 Resseca plásticos e 
borrachas, napas, couros o 

que leva a degradação precoce de 
muitos materiais onde o mesmo é 
aplicado.

Opacifica acrílico, o 
que impede o uso em 

incubadoras ou câmaras 
hiperbáricas; 

É volátil (perde teor 
pro ambiente);

Tem restrição de uso 
dependendo do local da 

aplicação; 

É inflamável, (não pode ser 
aplicado em  equipamentos 

elétricos);   

1 4

5

62

3

Por este motivo é tão importante 
escolher produtos com maior 
tecnologia que são desenvolvidos 
para morte microbiana com 
segurança para usuários e materiais.
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O Labseptic é um produto inovador, 
tendo dupla função, detergente, 
limpador e desinfetante em um 
mesmo produto, sendo ativo na 
presença de matéria orgânica, com 
amplo espectro de ação, bactericida, 
fungicida, virucida, sem necessitar 
de enxague final. 

Destaques: 
Seu amplo espectro de ação o 
torna especialmente indicado 

para prevenir infecção cruzada em 
superfícies de alto contato que ofe-
recem maior risco aos pacientes e 
profissionais de saúde. 

Tem alto rendimento (18x maior) 
em relação ao Álcool hospitalar 

70º, sendo uma alternativa mais 
eficiente e econômica. 

CONhEÇA AS vErSõES DE LAbSEPtIC
A mesma excelência 
técnica já comprovada 
agora junto com lenço 
para aplicação.

Exclusivo gatilho 
espumador (mousse)
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Não é corrosivo, irritante dér-
mico, ocular, não possui solvente, 

corante e fragrância. É compatível 
com materiais delicados, pode ser 
usado em incubadoras, monito-
res cardíacos, equipamentos de 
tomografia, telas e equipamentos 
eletrônicos.

A sinergia dos princípios ativos 
de sua formulação garante ação 

eficaz contra vários microrganismos 
e atualmente possui os seguintes 
laudos:

Laudos - Ação Bactericida,
Virucida e Fungicida

 Acinetobacter Baumani
 Candida albicans
 Clostridium difficile vegetativo
 Clostridium difficile Esporulado
 Enterococcus faecium VRE
 Escherichia coli
 Coronavirus
 H5N1
 H1N1
 Viral Herpes Simplex Virus
 Viral Influenza A
 Viral Norovírus
 Viral Vírus Respiratório Sincicial
 Viral Rotavírus
 Viral Vírus da Hepatite C

 Viral Vírus da Hepatite B
 Viral Vírus da Hepatite A
 Viral Parvovírus canino
 Viral Adenovírus
 Viral Vírus da Zika
 Viral Vírus da Dengue
 Viral HPV
 Viral Enterovírus humano
 Viral HIV
 Viral Paramixovírus (Sarampo)
 Viral H3N2 (Virus da Influenza A)
 Herpes Virus Simples (Tipo I) - HSV I
 Herpes Virus Simples (Tipo II) - HSV II
 Klebsiella pneumoniae 

carbapenemase - KPC
 Mycobacterium smegmatis
 Pseudomonas aeroginosa
 Salmonella choleraesuis

 Staphylococcus aureus
 Staphylococcus aureus MRSA
 Tricophyton mentagrophytes
 Ação Biocida residual

Laudos - Segurança -
fisico-químicos

 Corrosividade Tela de computador
 Corrosividade (Alumínio, cobre, 

latão, inox, polietileno, acrílico)
 Corrosividade Polipropileno, 

Poliuretano
 pH puro
 Irritação Dérmica
 Irritação Ocular
 Irritação Inalatório
 Toxicidade Oral Aguda

Relação de Laudos LABSEPTIC
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MECANISMO DE
AÇÃO DO LAbSEPtIC

labseptic tem fórmula sinér-
gica e inovadora que une 2 (dois) 
agentes biocidas, biguanida e 
Quaternário de amônio de 5ª 
Geração com o sequestrante 
edta.
A formulação exclusiva do Labseptic 
confere um desempenho sinér-
gico e superior, devido à presença 
do Quaternário de 5ª Geração 
(Cloreto de Didecil Dimetil Amônio 
+ Cloreto de Alquil Dimetil Benzil 
Amônio), Cloridrato Poliexametileno 
Biguanida e o sequestrante EDTA 
que permitem maior espectro de 
ação, com teor de ativos equili-
brado, garantindo segurança pa-
ciente, usuário, equipamentos e 
meio ambiente.

biguanida polimérica (pHMb):
O grupo das guanididas é estu-
dado como biocida potente e 
versátil desde 1879. A Biguanida 
mais conhecida no meio hospita-
lar é a Clorexidina, que possui 2 
radicais funcionais em sua cadeia. 
A sua evolução é o Cloridrato de 
Polihexametileno Biguanida (PHMB), 
também conhecido como Biguanida 
polimérica, pois contém, em média, 
16 radicais funcionais em uma única 
molécula. Os princípios ativos que 

compõe o PHMB possuem amplo 
espectro de ação microbicida, sendo 
eficaz no controle de bactérias 
Gram-positivas e Gram-negativas, 
vírus e fungos, mesmo em condi-
ções adversas (como presença de 
matéria orgânica, água dura e varia-
ções de pH).
O mecanismo de ação começa com 
uma rápida atração do PHMB cati-
ônico à superfície bacteriana nega-
tivamente carregada, provocando 
falha no mecanismo de defesa da 
célula e a ruptura da parede celu-
lar. O PHMB é, então, atraído para 
a membrana citoplasmática, onde 
causa a perda de substâncias vitais 
de baixo peso molecular, tais como 
íons de potássio e cálcio e a inibição 
de enzimas responsáveis pela união 
da membrana, tais como a ATPase. 
A grande ruptura subsequente da 
membrana citoplasmática leva à 
perda de substâncias macromolecu-
lares e à precipitação do conteúdo 
celular. Bactérias que apresentam 
perda superior a 15% de nucleotí-
deos ficam irreversivelmente da-
nificadas e é isso que se observa 
através da ação da Biguanida poli-
mérica - PHMB.
Fonte: Broxton, P., Woodcock, P.M, Gilbert, P., and 
Heatley, G., Journal of Applied Bacteriology, 57, 115-
125 1984

COMO LAbSEPItC AgE?
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Quaternário de amônio
de 5ª Geração.
O quaternário de amônio de 5ª 
geração (Cloreto de Didecil Dimetil 
Amônio + Cloreto de Alquil Dimetil 
Benzil Amônio) é um agente mi-
crobicida derivado orgânico da 
amônia, com um nitrogênio penta 
valente em sua fórmula, ligado a 
quatro radicais orgânicos com 1 a 
18 átomos de carbono. São ativos 
particularmente contra bactérias 
Gram-positivas. É considerado mi-
crobicida de baixa toxicidade, po-
dendo ser empregado em alimentos 
e áreas que entram em contato com 
sua produção. Seu mecanismo de 
ação age na inativação enzimática, 
desnaturação proteica e na destrui-
ção das membranas celulares.
O conceito da combinação sinérgica 
de dois quaternários, que já havia 
sido aplicado na formação dos qua-
ternários de terceira geração, voltou 
a ser utilizado quando quaternários 
de quarta geração (cloreto de dial-
quildimetil amônio) foram mistura-
dos ao cloreto de alquildimetilbenzil 
amônio, produzindo o que ficou 
conhecido como a quinta geração 
dos quaternários.
Conforme um estudo de Schaeufele 
(1984), uma mistura dos dois com-

postos que formam o quaternário 
de 5ª geração, provou-se superior 
aos componentes isolados, quando 
testada conforme a metodologia 
AOAC (diluição de uso, adotada 
pela ANVISA). A mistura permanece 
ativa sob condições muito hostis, 
se mostrou menos tóxica e mais 
econômica. 
Fonte: J. F. Gardner, D Phil., K. G. Gray, Disinfection, 
Sterilization and Preservation, Block, 3ª edição, capí-
tulo 12, pag 267-268. 

sequestrante edta 
(Ethylenediamine tetraacetic acid)
O EDTA é um agente antimicro-
biano, quando associado a outros 
biocidas porque é capaz de des-
locar os íons metálicos, pode agir 
como desacoplador das reações 
vitais dos microrganismos, e abrir 
as portas para a reação de outros 
compostos com atividade antimicro-
biana*.O Sequestrante EDTA usado 
no Labseptic tem a propriedade de 
potencializar o desempenho mi-
crobicida da formulação, porque é 
capaz de se ligar a mais e diferentes 
íons metálicos, como Ca2+, Mg2+, 
Zn 2+ dos microrganismos, facili-
tando a penetração dos agentes 
microbicidas.

COMO LAbSEPItC AgE?

*Eguchi, Silvia Yuko - Ativos antimicrobianos utilizados na indústria – Artigo técnico Sociedade Brasileira de 
Controle de Contaminação.



18

Guia de limpeza e desinfecção de superfícies



Guia de limpeza e desinfecção de superfícies

A Labnews é uma empresa 100% brasileira, 
com espírito inovador, reconhecida por ofe-
recer soluções de alta tecnologia e seguras 
para área limpeza e desinfecção, trazendo 
melhores resultados para as instituições de 
saúde, laboratórios e indústrias.
Foi pioneira no Brasil em cuidados com 
instrumentos cirúrgicos e automatização de 
processos, a Labnews desenvolveu o pri-
meiro detergente enzimático (Prozime) em 
1995 e foi uma das primeiras empresas em 
oferecer Lavadoras Termodesinfetadoras 
no mercado Brasileiro, com a marca LDM/
Lancer.
Desde então, nos dedicamos à pesquisa, 
desenvolvimento e fabricação de produtos 
de alta tecnologia para garantir o reproces-
samento eficiente e seguro instrumentos 
cirúrgicos e materiais laboratoriais.
Atualmente a Labnews oferece uma ampla 
gama de produtos, que trazem soluções 
integradas para limpeza, conservação e 
desinfecção de materiais e ambientes crí-
ticos. Trabalhando em colaboração com 
Universidades e Centros de Pesquisas, com 
projetos aprovados com o CNPQ.

Nossas soluções auxiliam no combate as 
IRAS (Infecções Relacionadas à Assistência 
à Saúde) aliando tecnologia com segurança 
para o paciente, usuário e os equipamentos 
médicos, no Brasil e América Latina.

Possuímos certificação de BPF-Boas Práticas 
de Fabricação, emitido pela ANVISA e um 
corpo técnico altamente engajado que 
garante que nossos produtos superem os pa-
drões de garantia de qualidade em produção 
e atendimento ao cliente.

Com estrutura moderna e dedicada, insta-
lada numa área de 5000 m², exclusivamente 
para produção de produtos para a área de 
Saúde, com áreas produtivas de Saneantes 
(detergentes e desinfetantes) e Produtos 
para Saúde (Lavadoras Ultrassônicas e 
Sistemas de Desinfecção UVGI).

A Labnews acredita e investe em pesquisa 
e desenvolvimento para trazer as melhores 
soluções para limpeza, desinfecção e esteri-
lização, em benefício da saúde e bem estar 
humano.

SObrE A LAbNEwS

Fone comercial: (19) 3361-5100
contato@labnews.ind.br | www.labnews.ind.br

@labnewssaude
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