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Desinfecção de superfícies e objetos durante a pandemia do 

novo coronavírus 

Uma das formas de contágio do coronavírus é o contato com superfícies 

e objetos contaminados (como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, 

teclados de computador, etc). Cientistas desenvolveram um estudo (acesse 

aqui) identificando a sobrevida do vírus em várias superfícies: aço inoxidável - 

3 dias; plástico - 3 dias; papelão - 1 dia; cobre - 4 horas. Desta forma, a 

desinfecção de locais que podem ter o coronavírus presente é necessária, tais 

como chão, maçanetas, corrimão, interruptores de luz, superfícies de móveis, 

chaves, embalagens de produtos, etc.  

Água e sabão são eficientes para limpeza de objetos e locais. Quando 

não for possível é necessário utilizar desinfetantes como álcool etílico líquido 

ou gel a 70%, hipoclorito de sódio e desinfetantes contendo tensoativos (click 

para saber o que é) como a maioria dos desinfetantes “multiuso”. No caso de 

desinfecção com hipoclorito de sódio (água sanitária) é necessário ver o rótulo 

pois a concentração de cloro ativo do produto deve ser de 2% a 2,5%. As 

concentrações a serem preparadas por você podem ser de 0,05% e 0,5% (veja 

aqui e aqui como preparar). Lembre-se, água sanitária pura não tem efeito, 

ela precisa ser diluída com água. Estas soluções devem ser usadas logo após 

a preparação, pois não são muito estáveis. Além disso, preparações com água 

sanitária são irritantes e podem causar efeitos nocivos. Use apenas produtos 

regularizados pela ANVISA, não use preparações caseiras ou sem registro, 

pode ser perigoso e ineficiente.  

Para saber mais: 

1. Fundação Oswaldo Cruz. 

2. Conselho Federal de Farmácia. 

3. Portal Farmacêutico: água sanitária. 

4. Conselho Federal de Química. 

5. Conselho Federal de Química: água sanitária perguntas e respostas. 

5. Portal Farmacêutico: Saneantes. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2
https://www.infoescola.com/produtos-quimicos/detergentes/
https://www.infoescola.com/produtos-quimicos/detergentes/
https://pfarma.com.br/coronavirus/5355-agua-sanitaria.html
http://cfq.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Review_a%CC%81gua_sanita%CC%81ria-versa%CC%83o-23_03_-2020-versa%CC%83o_3.pdf
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-informacoes-sobre-desinfeccao-e-limpeza-de-superficies-e-objetos#:~:text=superf%C3%ADcies%20e%20objetos-,Covid%2D19%3A%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20a%20desinfec%C3%A7%C3%A3o%20e,limpeza%20de%20superf%C3%ADcies%20e%20objetos&text=Devido%20a%20isso%2C%20a%20desinfec%C3%A7%C3%A3o,chaves%2C%20embalagens%20de%20produto
http://covid19.cff.org.br/limpeza-e-desinfeccao-de-superficies/
https://pfarma.com.br/coronavirus/5355-agua-sanitaria.html
http://cfq.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Review_a%CC%81gua_sanita%CC%81ria-versa%CC%83o-23_03_-2020-versa%CC%83o_3.pdf
http://cfq.org.br/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-04_cartilha-perguntas-e-respostas-CFQ-V2-baixa-2.pdf
https://pfarma.com.br/coronavirus/5481-saneantes.html

