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A doença coronavírus 2019 (COVID-19) foi detectada pela primeira vez na China em dezembro de
2019, uma nova cepa foi identificada e nomeada como síndrome da respiração aguda grave
coronavírus 2 (SARS-COV-2). Com isto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março
de 2020 anunciou que a doença COVID-19 causada pelo SARS-COV-2 é uma emergência de saúde
pública de interesse internacional, originando um pandemia mundial. A transmissão principal é o
contato de pessoa a pessoa, especialmente em ambiente familiar e hospitalar, e o toque em superfícies
contaminadas de uso comum como corrimões, maçanetas, botões de elevadores entre outros. O
contato com estas superfícies e em seguida levando a mão na boca, nariz ou olhos torna-se uma via
importantíssima de infecção, infelizmente o SARS-COV-2 pode permanecer de horas a dias nestes
locais. Portanto, é fundamental evitar a propagação deste vírus nos ambientes públicos e de saúde.
Inúmeros tipos de agentes biocidas usados em desinfetantes de superfícies, são utilizados em todo o
mundo para desinfecção. Por isso, o objetivo geral desta pesquisa bibliográfica é avaliar a eficácia
dos desinfetantes de uso hospitalar em superfícies contaminadas com o vírus SARS-COV-2. Esta
revisão foi realizada usando os bancos de dados Scielo e PubMed, utilizando as como palavras
chaves: COVID-19; Desinfecção; Descontaminação viral e Sanitizantes e seus respectivos em inglês,
os artigos incluídos foram originais e sem restrição de data de publicação. O SARS-COV-2 por ser
um vírus envelopado de RNA (Ribonucleic acid; em português ácido ribonucleico) fita simples de
sentido positivo, sua infecção pode ocasionar mecanismos que geram lesão de alguns órgãos. Com
isso, desde o início da pandemia se busca por diagnósticos rápidos e eficientes para haver redução da
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mortalidade contra o COVID-19. O controle do surto deste vírus baseia-se no descobrimento precoce
da doença, o isolamento de paciente positivos, e a cooperação de toda população referente ao uso
obrigatório e correto da máscara. A contaminação pode ocorrer por meio da exposição direta com
partículas de aerossol e/ou gotículas geradas durante a tosse, espirro ou fala, tanto por indivíduos
sintomáticos ou assintomáticos, ou indiretamente tocando em superfícies contaminadas. Em
superfícies não porosas como vidro, cédula de polímero e aço inoxidável o vírus foi detectado após
28 dias de incubação em temperatura de 20ºC e 7 dias de incubação na temperatura de 30ºC. Em
material poroso, como um tecido de algodão na temperatura de 20ºC o vírus foi identificado até 5
dias após sua incubação. A Organização Mundial da Saúde orienta usar para descontaminação de
superfícies produtos que contenham álcool com concentração de 70-90% pela sua rápida ação em
aproximadamente 30 segundos, produtos à base de cloro como o hipoclorito de sódio 0,1% em
ambientes gerais ou 0,5% quando contém sangue e fluidos corporais, e o peróxido de hidrogênio
0,5%. Ao lado destes produtos mais comuns, visualizamos também a presença dos sais de amônio
quaternário (QUATs) que podem se apresentar com inúmeros compostos químicos para desinfecção,
porém o mais comum é o cloreto de benzalcônio que na concentração de 0,05% de 1 a 5 minutos é
eficaz para inativação do vírus. Desta forma percebe-se que possui uma grande importância em
avaliar a eficácia destes agentes nos diferentes tipos de superfícies principalmente as relacionadas nos
ambientes de saúde.
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