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Tecnologia no touch de desinfecção, 
aprimorando a segurança dos 

ambientes de assistência à saúde.
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Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

A Limpeza e Desinfeção dos 
Ambientes e dos Equipamentos é 

relevante no cuidado com a saúde.

(do profissional de saúde e seus clientes)

Independente de haver ou não o 
atendimento direto



@labnewssaude

Nas unidades de 
Assistência à Saúde, 

devido a presença de 
microrganismos 
conhecidamente 

resistentes, a limpeza e 
desinfecção das 
superfícies, são 

primordiais para o 
controle das IRAS. 

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.
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Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

Os ambiente e os 

objetos inanimados 

podem servir como 

fontes ou veículos de 

transmissão de 

microrganismos ou 

patógenos para um 

hospedeiro suscetível, 

que pode ser um 

profissional de saúde, 

paciente, residente, 

visitante ou membro da 

família.
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Centers for Disease Control and Prevention National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases
Departamento de Promoção da Qualidade  dos Cuidados de Saúde (Division of Healthcare Quality Promotion)

Há evidências de que as estratégias de limpeza ambiental 
eficazes reduzem o risco de transmissão e contribuem para o 

controle de surtos.

Recomenda-se o uso de múltiplas intervenções 
(conjunto), bem como uma abordagem multimodal 

geral às atividades e programas de Prevenção e 
Controle de Infecção, tanto para situações de surto 

como para o contexto de rotina. 

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

Desinfecção de ambientes sob a abordagem 
multicamadas de proteção
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Abordagem multicamadas de proteção
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Aprimoramento:
Ação de tornar  (algo) 

melhor, mais bem 
acabado, mais perfeito.
É o aperfeiçoamento, 

esmero, apuro....

Limpeza e Desinfecção de 
ambientes sob a abordagem 
multicamadas de proteção

Limpeza e Desinfecção 
APRIMORADA dos ambientes

Ampliação e Associação dos conceitos conhecidos e 
executados que abrange 

❑ Capacitação técnica (dos executores)

❑ Treinamentos e supervisão técnica

❑ Análise das necessidades (avaliação dos riscos)

❑ Construção de protocolos e procedimentos 
operacionais 

❑ Qualificação de produtos (antissépticos e saneantes)

❑ Qualificação de EPIs e EPCs

❑ Qualificação de equipamentos (desinfecção).

Abordagem multicamadas de proteção

... aprimorando a segurança dos 

ambientes de assistência à saúde.
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Agente 
infeccioso

Reservatório

Porta de 
Saída

Vias de 
Transmissão

Porta de 
Entrada

Hospedeiro 
suscetível

• Por contato

• Transmissão de gotas
Transmissão direta

• Pelo AR

• Por Veículo

• Por Vetor

Transmissão Indireta

Identificar, controlar e 
eliminar reservatórios

Proteger ou modificar o 
risco do hospedeiro

Bloquear a passagem de 
colonização à infecção

Cortar as vias de 
transmissão

Abordagem multicamadas de proteção

Tem por objetivo a quebra da cadeia de infecções, preenchendo as 
lacunas associadas a uma abordagem única.

Modo de transmissão de doenças infecciosas

Cadeia Epidemiológica

Uma camada 
adicional de proteção

... aprimorando a segurança dos ambientes de assistência à saúde.

Tecnologia no touch de 

desinfecção de 

Ambientes
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Tecnologia no touch de desinfecção, 
aprimorando a segurança dos 

ambientes de assistência à saúde.

Tecnologia de desinfecção de 

ambiente SEM TOQUE....

Será ... !????

Nunca mais precisaremos 

limpar nossos ambientes 

como antes !?

A tecnologia de desinfecção no touch aprimora a desinfecção dos ambientes, 
desde que utilizada em conjunto com  técnicas e aplicação de produtos.



@labnewssaude

Existem várias tecnologias 
para desinfecção do 

ambiente sem toque e, é 
possível aprimorar a 

segurança do ambiente com 
essas tecnologias

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

A Desinfeção através de Luz 
UV-C é uma opção segura e 
eficaz, com comprovação 

através de estudos e laudos.

Tecnologia de 

desinfecção de ambiente 

SEM TOQUE....
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Estudos mostraram que o UV-C combinado com produtos de 
desinfecção manual, demonstraram uma importante 

redução de patógenos que reduziram o risco relativo de 
infecção entre os pacientes.

LUZ UV - Uma camada adicional de proteção

A luz UV é eficaz para inativar 
microrganismos nas faixas UV-B e UV-C 
entre 200-310nm, com eficácia máxima 

em torno de 265 nm.

Atua no DNA e RNA do microrganismo.

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.
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A radiação UV-C pode quebrar o DNA e o RNA de bactérias, 
vírus e esporos.

Não existem microrganismos conhecidos resistentes ao UVC¹

1 Fluência (Dose UV) Necessária para alcançar a inativação incremental de registro de bactérias, protozoários, vírus e algas revisadas, atualizadas e expandidas por Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, 

Bill Cairns e James R. Bolton. Com contribuições anteriores de Gabriel Chevrefils (2006) e Eric Caron (2006) Com revisão por pares por Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) e Karl G. Linden 

Como funciona?

O termo IVGI (Irradiação Germicida Ultravioleta) foi adotado pelo Centro de 

Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) para as lâmpadas 

desenvolvidas que atuam nesse comprimento de onda.

UV-C causa reações fotoquímicas no DNA e RNA 
resultando na inativação de microrganismos e

falha na reprodução.

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.
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Example luminaires

Example system

Esses sistemas são geralmente instalados 
a uma altura de 2,5m e trabalham com 

convecção natural de ar. À medida que o 
ar passa por cima, ele fica desinfetado.

Lâmpadas UV-C também podem ser 
aplicadas nos dutos do sistema de ar 
condicionado. Devido à alta velocidade do 
ar, a dose UV-C necessária geralmente será 
alta.

Ar condicionado central

Desinfecção do ar superior

Aplicações: Ar Superior, ductos de ar condicionado central e Superfícies

Robô

Robôs equipados com múltiplas 
lâmpadas UV de alta potência para 

desinfetar salas em poucos minutos.

Nenhuma pessoa deve estar presente 
na sala quando o sistema está em uso.

Luz de teto

Luminárias UV-C para desinfecção|  de 
ambas as superfícies e ar.

Nenhuma pessoa deve estar presente 
na sala quando o sistema está em uso.

Cabinets

Os usos primários são para desinfecção 
e esterilização de objetos

Example luminaire

Example cabinets

Example luminaire

O tipo de aplicação 
influencia na 
potência/dose que 
equipamento oferece

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.
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As intervenções de ventilação podem ajudar a reduzir o número de partículas 
virais infecciosas (por exemplo, SARS-CoV-2) no ar que incluem a abertura de 
janelas, o uso de ventiladores, a adição de sistemas de ventilador / filtro de 
partículas de ar de alta eficiência (HEPA) e a adição de irradiação germicida 

ultravioleta de sala superior (UVGI).

Uma estratégia em camadas 
combina várias estratégias de 

prevenção, como o uso 
consistente e correto de 

máscaras, ventilação, 
distanciamento físico, limpeza e 
desinfecção e higiene das mãos.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation/uvgi.html

Desinfecção de ambientes sob a 
abordagem multicamadas de proteção

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.
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Inativação de aerossóis contendo vírus por irradiação germicida ultravioleta

Artigo em Aerosol Science and Technology · Dezembro 2005

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

Os vírus são parasitas que são biologicamente ativos apenas dentro de seu hospedeiro. Os vírus podem ser transmitidos por várias
vias, incluindo contato direto e indireto, transmissão vetorial e transmissão do veículo. Para vírus mortais como Severe Acute Vírus da 
Síndrome Respiratória (SARS), vírus influenza e enterovírus, as vias de transmissão do veículo incluem vias respiratórias, transmissão 
por gotículas e aerossóis, bem como transmissão fecal-oral através da água, alimentos e superfícies ambientais 
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Artigo de pesquisa Avaliação de um dispositivo automatizado de radiação ultravioleta para descontaminação 
de Clostridium difficile e outros patógenos associados à assistência à saúde em quartos de hospital

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

ARTIGO DE PESQUISA 
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Brazilian Applied Science Review, Curitiba, v.5, n.2, p. 792-801 mar./abr. 2021 

CONCLUSÕES 

Os ensaios realizados com bactérias E.coli mostraram que o dispositivo 

proporcionou uma visível taxa de inativação das colônias aspergidas no 

duto, tanto nas condições de utilização de UVC combinado com elemento 

filtrante, quanto na utilização somente do UVC. Como o que foi 

mencionado no artigo em relação às pesquisas sobre Sars-Cov1 e o 

comportamento parecido do Sars-Cov2 em relação à radiação UVC em 

superfície, e considerando as pesquisas que indicam a necessidade de uma 

intensidade de radiação UVC, para inativação do Sars-Cov1, menor do que 

a necessária para inativação de E.coli, suspeita-se que o sistema poderia 

realizar a inativação do Sars-Cov2 em gotículas presentes no ar. 

Utilização de radiação UVC para desinfecção do ar nos ambientes 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta o projeto de um dispositivo e os testes realizados em um sistema de 

auxílio na prevenção de contaminações pelo Sars-Cov2 com a desinfecção do ar pela utilização 

de UVC como ação germicida. O sistema foi testado com E.coli e proporcionou no ar tratado uma 

visível taxa de inativação das colônias de bactérias aspergidas em sua entrada. 

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP
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ARTIGO COMPLETO | VOLUME 121, P57-64,01 DE MARÇO DE 2022
Publicado: 13 de dezembro de 2021DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2021.12.008

Métodos
Um estudo de intervenção prospectivo pragmático de 26 meses com adição de descontaminação C-UV à 
limpeza padrão foi realizado em unidades com alto risco de aquisição de CRE.
A introdução de C-UV seguiu um período de linha de base de 12 meses, com um período de wash-in de dois 
meses.
A implementação incluiu a descontaminação terminal na alta e um novo protocolo em uso, pelo qual os 
quartos ocupados por ≥48 h foram descontaminados durante a permanência hospitalar dos pacientes.
As taxas de densidade de incidência de CRE durante o período de intervenção foram comparadas ao período 
basal usando regressão de séries temporais interrompidas. As taxas foram ajustadas para prevalência de 
enfermaria/admissão e analisadas de acordo com o protocolo C-UV.

Tecnologia no touch de desinfecção, aprimorando a segurança 
dos ambientes de assistência à saúde.

A nova aplicação e efeito de uma estratégia de descontaminação por luz ultravioleta na 
aquisição de Enterobacterales resistentes a carbapenem em um ambiente hospitalar

Objetivo:

Avaliar o impacto da luz ultravioleta contínua (C-UV) nas taxas de aquisição de 
cuidados de saúde de CRE (Enterobacterales produtoras de Carbapenemases)

Conclusão
A descontaminação C-UV pode reduzir potencialmente a aquisição de CRE quando 
implementada com um protocolo em uso.



@labnewssaude

Tecnologia no touch de desinfecção, 
aprimorando a segurança dos 

ambientes de assistência à saúde.

Tecnologia de desinfecção de 

ambiente SEM TOQUE....

É POSSÌVEL !!!!

Aprimorando a segurança 

dos ambientes de trabalho 

também!
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Para Desinfecção 
dos Ambientes
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Robô móvel de desinfecção no-touch que faz 
parte da linha pioneira de equipamento de 

alta tecnologia Ultravioleta UV-C para 
desinfecção de superfícies e ar.

Tempo de ciclo 5 minutos/36m².

https://www.labnews.ind.br/produtos/robo-de-desinfeccao-biolux-360-plus-.html 
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Exemplo Aplicação
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Possui programas pré estabelecidos 
com dose biocida validada de acordo 
com a distância do equipamento (raio) 
com cobertura 3D. 

A equipe de Consultoria e Engenharia 
da Labnews oferece o suporte para 
dimensionamento e criação de 
protocolos para qualquer área de 
acordo com as condições do ambiente.

Programas pré configurados com cobertura 
de 2 até 5 metros de distancia do 
equipamento, equivalendo as áreas de 
12 m² até 80 m², ou programavel de acordo 
com a distância da área a ser tratada.

Biolux 360º Plus é um sistema microprocessado que calcula a 
dose automaticamente de acordo com a área a ser tratada

https://www.labnews.ind.br/produtos/robo-de-desinfeccao-biolux-360-plus-.html 
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Verificação de eficácia de rotina através de integradores de 

dose de energia UVC, que identifica por mudança de cor 

quando a dose biocida é atingida para bactérias ou 

esporos . 

Protocolos de limpeza 

terminal, integrando as 

rotinas manuais atuais 

com a tecnologia UV-C

Eficácia Biocida comprovada através de 

testes laboratoriais
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Sistema de desinfecção de ar, projetado pela Labnews, como 
parte de um programa de biossegurança dos ambientes.
Realiza desinfecção continua e segura do ar superior de 

qualquer ambiente com luz UV-C

Biolux UP é um equipamento compacto, 
silencioso, não ocupa espaço útil (instalado na 

parede) aumentando a segurança para 
Pacientes e Profissionais da Saúde.

https://www.labnews.ind.br/produtos/purificador-de-ar-biolux-up.html
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Exemplo Aplicação
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Projeto do equipamento não permite que o usuário veja a 
fonte de luz, quando em funcionamento.
Deve ser instalado seguindo recomendações de segurança. 
Altura e dimensionamento de área adequados
Sensor de presença na área do feixe biocida de luz UV-C

Segurança
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Eficácia Biocida comprovada através de 

testes laboratoriais
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Verificação de eficácia através de qualificação 

periódica de instalação e operação com uso de 

equipamento medidor de irradiação UVGI
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para Limpeza e 
Desinfecção dos 
Ambientes

Tecnologia no touch de desinfecção, 
dos ambientes de assistência à saúde.

É complementar às ações e protocolos de 
limpeza e desinfecção de ambientes.

É uma camada ADICIONAL de proteção 
que inclui, capacitação técnica e 

treinamentos, protocolos validados, uso 
de produtos e equipamentos devidamente 
legalizados e com comprovação de eficácia 

documentada

LEMBRE-SE
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➢Limpeza e desinfecção em uma
operação, sem precisar de limpeza
prévia – Inovador e mais prático

Laudos de eficácia 
Metodologia CEN(bactérias) 
com interferente para 
produtos para área da saúde –
na condição de sujidade 3g/L 
de albumina e 3ml/l 
eritrócitos simulando a 
realidade do dia a dia.

Aprimorando a segurança dos ambientes de assistência à saúde.



@labnewssaude

Possuem todas as propriedades ideias para desinfetantes 

Ação sinérgica de 
peróxido de hidrogênio e 
ácido láctico

Ação sinérgica de 
quaternário de 5ª geração, 
PHMB, EDTA.

• Ação rápida.

• Excelente ação de limpeza.

• Comprovação de eficácia na 
presença de matéria 
orgânica.

• É seguro (laudos baixa 
toxicidade aguda oral e 
inalatória)

• Laudos de não irritante 
dérmico e ocular

• É compatível com diversos 
materiais

Aprimorando a segurança dos ambientes de assistência à saúde.
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Consultoria Técnica 
Atendimento personalizado com acompanhamento 
de enfermeiros e engenheiros, treinamentos, 
capacitação técnica específica para o uso dos 
produtos, materiais técnicos e científicos.

Aprimorando a segurança dos ambientes de assistência à saúde.
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A união de estratégias de desinfecção com
objetivo de minimizar a incidência de infecção é
uma tendência mundial. A eficácia da união dos
processos de limpeza e desinfecção manuais
integrando com tecnologia Non Touch – UVC é
tema de estudos com comprovação de eficiência

“A desinfecção aprimorada supera as
limitações das estratégias de desinfecção
padrão e é uma estratégia potencial para
reduzir o risco de aquisição de organismos
multirresistente.”

BETR-D (Benefits of Enhanced Terminal Room disinfection) - Benefícios da desinfecção Terminal da Sala Aprimorada.
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Deixo um convite...
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