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1. PROPÓSITO

Estabelecer  procedimentos,  sob  a  ótica  da  Defesa  Nuclear,  Biológica,  Química  e

Radiológica (NBQR) da MB, para a desinfecção preventiva de rotina das Organizações Militares,

exceto  no  caso  de  ambientes  envolvendo  trânsito  e  permanência  de  militar(es)  testado(s)

positivamente para o novo coronavírus (2019-nCoV), a fim de reduzir as chances de disseminação

do vírus para os membros da tripulação.

2. O QUE É A COVID-19

Em dezembro de 2019 surgiu o primeiro caso de infecção pelo 2019-nCoV. O caso foi

identificado na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei, China.

O COVID-19 é o nome dado à doença causada pelo vírus 2019-nCoV, o qual é altamente

patogênico. Os principais sintomas são semelhantes ao de uma gripe: febre, tosse e dificuldade para

respirar.  Foram também observadas  dores  no  corpo  e  de  cabeça,  expectoração  e  diarreia.  Um

pequeno percentual  de casos  evolui  com complicações,  caracterizadas por  pneumonia,  podendo

apresentar  síndrome  respiratória  aguda  grave  e  complicações  cardíacas.  Até  o  momento  está

estabelecida uma taxa de mortalidade em torno de 5,3%.

A transmissão do vírus pode ocorrer por meio de aerossóis/gotículas respiratórias produzidas

durante a tosse e o espirro de pessoas infectadas, geralmente por contato próximo.

As evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por horas e

até  dias  em determinadas  superfícies,  dependendo  do  tipo  de  material.  Portanto,  a  limpeza  de

objetos  e  superfícies,  seguida  de  desinfecção,  são  medidas  recomendadas  para  a  prevenção da

COVID-19.

Em  virtude  do  exposto,  é  necessário  estabelecer  procedimentos  para  o  enfrentamento,

prevenção e controle da infecção. A principal forma de prevenção se traduz por hábitos de higiene,

como lavar bem as mãos, braço e rosto com água e sabão neutro, utilizar álcool gel 70º nas mãos

quando o uso de água e sabão não estiver disponível ou não for indicado, e limpar e desinfectar

periodicamente, de forma correta, superfícies e equipamentos.

3. DEFINIÇÕES

a) Descontaminação: processo de tornar inofensiva, para o pessoal desprotegido, uma determinada

área, quer removendo, absorvendo ou destruindo os agentes NBQR, quer tornando-os inoperantes.
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Também é entendida como a ação realizada sobre pessoal ou material visando minimizar os efeitos

adversos dos agentes NBQR.

b) Desinfecção: refere-se ao uso de produtos químicos para matar germes em superfícies.  Esse

processo não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove germes, mas ao matar germes em

uma superfície após a limpeza, ele pode reduzir ainda mais o risco de propagação de infeções.

c) Limpeza: refere-se à remoção de germes, sujeiras e impurezas das superfícies. A limpeza não

mata os germes, mas, ao removê-los, diminui o número e o risco de propagação da infecção.

Para  efeito  deste  protocolo,  levando-se em conta  as  definições  acima,  entende-se que a

descontaminação é uma atividade executada exclusivamente por pessoal especializado em defesa

NBQR, enquanto a desinfecção e a limpeza são aquelas realizadas pelo pessoal de bordo. Ainda

nesse contexto, entende-se que a descontaminação deva ser realizada nos casos onde a OM tenha

apresentado casos confirmados de COVID-19 ou com fundada suspeita da doença, enquanto que,

nos demais casos, o procedimento a ser adotado é a limpeza de objetos e superfícies, seguida da

desinfecção preventiva, de forma rotineira.

4. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) A SER UTILIZADO

ITEM OBSERVAÇÕES

Óculos de proteção (exemplo) Deverá  cobrir  as  laterais  e  a  parte  superior  e

inferior  dos  olhos  de  forma  a  evitar  que  os

produtos  utilizados  na  desinfecção  ou limpeza

respinguem nos olhos, o que poderá acarretar em

danos à  visão.  Também dificulta  que a  pessoa

leve  as  mãos  aos  olhos  involuntariamente

durante a desinfecção / limpeza.

     Luvas de borracha               Luva cirúrgica Deve  cobrir  até  o  antebraço  para  a  proteção

contra  os  produtos  químicos  utilizados  na

desinfecção ou ou limpeza.  Quando  se  estiver

com  luvas,  não  se  deve  tocar  em  maçanetas,

portas, telefones, botões de elevadores e outros

locais.  No  caso  de  desinfecção  /  limpeza

exclusiva  de  computadores  e  equipamentos

eletrônicos,  poderá  ser  substituída  por  luvas

OSTENSIVO                                                  - 4 de 9 -                                                            REV. 2



OSTENSIVO CDefNBQR-MB

cirúrgicas.

Botas de borracha

Deve ser de cano alto para a proteção dos pés e

antiderrapante.  Não  se  recomenda  o  uso  do

coturno  militar  por  não  oferecer  a  resistência

química ao hipoclorito de sódio presente na água

sanitária,  além de apresentar  maior  dificuldade

da higienização pós-desinfecção / limpeza.

Máscara Cirúrgica Sugere-se que seja utilizada quando o ambiente

não permitir um espaçamento de pelo menos 2m

entre  os  indivíduos  ou  quando  houver

necessidade  de  que  haja  conversa  frequente

durante a atividade de desinfecção / limpeza. O

tempo máximo de utilização é de 4h e, quando

molhada, deverá ser substituída imediatamente.

O  indivíduo  que  for  realizar  a  desinfecção  /  limpeza  deverá  utilizar  macacão  do  tipo

operativo ou qualquer outro macacão ou uniforme de tecido tipo brim ou equivalente, desde que as

calças sejam compridas e que as camisas sejam de mangas longas. Também se considera adequado

o uso do uniforme camuflado com mangas arriadas.

5. COLOCAÇÃO DO EPI

Antes de colocar o EPI, o indivíduo deverá lavar bem as mãos, braços e rosto com água e

sabão neutro. Se não houver sabão, poderá ser utilizado álcool 70° líquido ou gel, exceto no

rosto.

O EPI deve ser colocado na seguinte ordem:

1º) Máscara cirúrgica, se for o caso;

2º) Botas de borracha;

3º) Óculos de proteção; e

4º) Luvas de borracha.
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6. DESINFECÇÃO DE ÁREAS, SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Os seguintes materiais e procedimentos devem ser utilizados na desinfecção / limpeza de

áreas, superfícies e equipamentos eletrônicos.

6.1 Material a ser utilizado

a) Água;

b) Água sanitária diluída na proporção 1:1 (para cada medida de água sanitária, adicionar a mesma

medida de água);

c) Álcool 70º líquido;

d) Álcool isopropílico para equipamentos eletrônicos;

e) Desinfectantes a base de quaternários de amônio;

f)Panos;

g) Baldes;

h) Sabão ou detergente neutro;

i) Vassouras;

j) Rodos; e

l) Esponjas.

A água sanitária, solução cujo ativo é o hipoclorito de sódio ou de cálcio, com teor de Cloro

Ativo entre  2,0% e  2,5% p/p (peso por  peso),  é  um produto  corrosivo,  podendo causar  lesões

severas dérmicas e oculares.

A aplicação de hipoclorito de sódio sobre superfícies metálicas pode levar à oxidação, de

forma que, podem ser usados outros produtos como aqueles a base de quaternários de amônio ou

desinfetantes  para uso geral com ação virucida para os lugares nos quais há predominância de

metal. Por exemplo, pode-se utilizar o álcool a 70º líquido.

Os desinfectantes a base de quaternários de amônio são compostos com baixa toxicidade e

não corrosivos, podendo ser usados por qualquer OM e adequados para a utilização em locais onde

a solução de água sanitária não seja adequada. Apesar disso, também pode provocar irritação na

pele, olhos e mucosas e, portanto, os EPI devem ser utilizados.

A diluição de compostos quaternários de amônio deve seguir as instruções dos fabricantes,

já que alguns produtos se apresentam bastante concentrados enquanto outros já vem preparados

para o uso. Em ambos os casos, a aplicação consiste em aplicar o produto sobre uma determinada

superfície e deixar secar naturalmente.
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Para os produtos que apresentam ação prolongada (entre 90 dias e um ano), como o SD-ST,

sugere-se a aplicação nos locais onde haja maior contato das mãos, como maçanetas, interruptores,

corrimãos, telefones e outros equipamentos de uso compartilhado, em virtude do custo elevado.

6.2 Procedimentos para a equipe de desinfecção

a) Enquanto estiver com luvas não se deve tocar no rosto ou em objetos como maçanetas, portas,

telefones, botões de elevadores, etc;

b) Os indivíduos que estiverem realizando a desinfecção /  limpeza deverão permanecer  a,  pelo

menos, dois metros de distância entre eles. Caso a desinfecção / limpeza ocorra em local onde não

há essa possibilidade, deverá ser utilizada também a máscara cirúrgica como EPI, mantendo-se um

espaçamento de, pelo menos, um metro; e

c) A conversa deve ser restrita ao mínimo imprescindível para a execução das tarefas.

6.3 Desinfecção de pisos, paredes e teto

a) Esfregar bem o chão, paredes e teto com água e sabão ou detergente neutro, enxaguar e esperar

secar;

b) Após secar, esfregar bem com um pano umedecido em água sanitária diluída na proporção 1:1; 

c) O chão deverá ser limpo diariamente, as paredes semanalmente e o teto quinzenalmente; e

d) No caso de compartimentos em que o teto seja baixo (inferior a 3m de altura), este deverá ser

limpo semanalmente.

6.4 Desinfecção de outras superfícies

a) As superfícies que apresentarem sujeira visível devem ser limpas com pano umedecido em água e

sabão neutro, seguido de pano úmido apenas com água; e

b) Em seguida, após a secagem da água, fazer a desinfecção das superfícies esfregando bem com

um pano umedecido com álcool 70o líquido.

6.5 Limpeza preventiva de equipamentos eletrônicos

a) Equipamentos eletrônicos são sensíveis a água e, principalmente, a água sanitária, não podendo

serem utilizadas para a desinfecção; 

b) O álcool isopropílico é o melhor desinfectante para equipamentos eletrônicos. Tal produto pode

ser comprado em lojas de materiais de informática;
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c) A desinfecção deverá ser feita esfregando uma flanela umedecida em álcool isopropílico por toda

a superfície do equipamento; e

d) Sugere-se que esta tarefa seja realizada pelo pessoal do setor de informática de forma a evitar

danos  ao  equipamento.  Neste  caso,  onde  a  equipe  procederá  exclusivamente  a  desinfecção  de

computadores e demais eletrônicos, não há necessidade de utilizar a bota de borracha e a luva de

borracha utilizadas na faxina pesada. Entretanto, as luvas de borracha deverão ser substituídas por

luvas cirúrgicas, e o executante deverá estar com calçado fechado.

6.6 Desinfecção de aparelhos de ar-condicionado

a) Desinfectar a área externa do aparelho com pano umedecido com álcool 70° líquido. Caso não

haja disponibilidade de álcool 70º líquido, pode ser utilizada água sanitária diluída 1:1; e

b) Retirar os filtros e lavá-los em água corrente com sabão neutro. Em seguida, borrifar com álcool

70º líquido e esperar secar antes de colocá-los novamente no aparelho. Não se recomenda utilizar

água sanitária na desinfecção dos filtros.

7. PROCEDIMENTO COM OS MATERIAIS UTILIZADOS

Todos  os  materiais  utilizados  (panos,  esponjas,  baldes,  vassouras  e  rodos)  devem  ser

colocados de molho em água sanitária diluída 1:1 por, pelo menos, um minuto, depois lavados com

água e sabão e deixados para secar ao ar livre.

8. RETIRADA E DESCONTAMINAÇÃO DO EPI

 Após o término da desinfecção / limpeza, deve-se retirar o EPI em uma área na qual existam

sacos plásticos de forma a armazená-los até a sua descontaminação. Lembrando que, imediatamente

após a retirada do EPI deve-se limpar as mãos com água e sabão ou álcool 70°.

O EPI deverá ser retirado na seguinte ordem:

1º) Luvas de borracha.

2º) Óculos de proteção;

3º) Botas de borracha; e

4º) Máscara cirúrgica, se for o caso.

A descontaminação do EPI deverá ocorrer da seguinte forma:

a) Luvas e botas de borracha – devem ser lavadas com água e sabão, utilizando pano, escova ou

esponja, e deixadas para secar ao ar livre;
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b) Óculos de proteção – deve ser descontaminado esfregando-se um pano umedecido com álcool

70º líquido em toda sua superfície, inclusive nas hastes. Na indisponibilidade de álcool, pode ser

utilizado apenas água e sabão neutro; e

c) Caso seja utilizado a máscara cirúrgica, a mesma deverá ser ensacada e descartada.

O indivíduo que realizou a  desinfecção /  limpeza  deverá  armazenar  sua roupa em saco

plástico  fechado,  para  que  a  mesma seja  lavada  com água  e  sabão  antes  do  próximo uso  em

atividade de desinfecção / limpeza. Após armazenar sua roupa, deverá tomar banho com água e

sabão neutro (evitar colocar as mãos no rosto e boca até o momento do banho) após o término da

atividade. O saco plástico deverá ser descartado após a retirada da roupa para lavagem.
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