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Introdução
O SARS-CoV-2 pode persistir nas superfícies inanimadas (como vidro, metal ou plástico) a uma temperatura ambiente
(23°C a 26°C) de 2h a 9 dias (1). Isso pode variar a diferentes condições como: a natureza da superfície, pH, temperatura
e umidade relativa do ambiente, cepa específica do vírus (2-3) . A contaminação devido ao toque frequente em superfícies
em ambientes hospitalares, é uma fonte potencial de transmissão.
Objetivo
Identificar, avaliar e sumarizar as melhores evidências científicas disponível sobre a eficácia e segurança dos procedimentos
de desinfecção de superfícies com Covid-19.
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Método
Revisão Sistemática, nas bases de dados: PubMed/Medline, Embase, Cinahl, Lilacs, Web of Science e a literatura cinzenta por meio do Google Scholar.
Também foi realizada a busca nas referências bibliográficas dos estudos primários e secundários identificados. Não houve restrição de período de tempo.
Foram excluídas revisões narrativas, estudos in vitro, patente e livros, editoriais. Dois avaliadores independentes selecionaram os estudos e as discrepâncias
foram resolvidas por um terceiro avaliador. Registrada com o PROSPERO, CRD42020181294

Resultados
A busca recuperou 294 referências. Durante o processo de seleção, foram eliminadas 14 referências duplicadas. Após o processo de
seleção, não foram localizados estudos clínicos randomizados envolvendo processo de desinfecção de superfícies. Os três estudos incluídos
nesta revisão foram publicados nos anos de 2020. sendo dois estudos realizados na China, um na Coréia do Sul. Quanto ao delineamento
do estudo, os três eram experimentais.
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Discussões
Um estudo realizado que identificou as áreas de maior contaminação dentro dos hospitais e os objetos contaminados com mais
frequência durante o surto de COVID-19, mostrou que as zonas mais contaminadas foram a unidade de terapia intensiva especializada
para cuidar de novas pneumonias por coronavírus (NCP) (31,9%), Unidade de isolamento obstétrico especializada para gestantes com
NCP (28,1%) e Unidade de isolamento para NCP (19,6%). Os objetos mais contaminados foram impressores de autoatendimento (20,0%),
desktop / teclado (16,8%) e maçaneta (16,0%). Tanto os dispensadores de desinfetante para as mãos (20,3%) quanto as luvas (15,4%)
foram os EPIs mais contaminados com o COVID-19, não relatando o método de desinfecção realizado (4). O segundo estudo incluído a
desinfecção do ar interno das enfermarias de isolamento era realizada por desinfetador de ar baseado em plasma. As superfícies eram
limpas com desinfetante contendo 1000 mg / L de cloro a cada 4 horas na área de isolamento da UTI e a cada 8 horas nas enfermarias de
isolamento em geral (5). O terceiro estudo os procedimentos de limpeza padrão das salas de isolamento era utilizado a solução de
hipoclorito a 0,1% (6).
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Considerações finais
Uma atenção especial deve ser dada a limpeza ambiental de superfícies e itens de alto toque, como interruptores de luz, grades da cama, maçanetas, devem
ser executados com frequência a limpeza. No entanto, todas as superfícies tocáveis devem ser desinfetadas. As práticas de limpeza devem ser rotineiramente
monitorizadas. A desinfecção das superfícies devem ser realizadas com alta frequência, em qualquer período do dia, com água e detergente e aplicar
desinfetantes comuns usados em nível hospitalar (como hipoclorito de sódio em uma concentração final de 0,05%).Entretanto, sugere-se a necessidade de
ensaios clínico randomizado comparando a eficácia do álcool etílico 70% com efeito da tecnologia ultravioleta C na superfície, com intuito de ter um melhor
controle de infecção cruzada e acima de tudo garantir a segurança a assistência ao paciente.
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