
DESINFEÇÃO
A desinfeção correta passa incontornavelmente 
através de um processo de limpeza eficaz e pela 
aplicação do desinfetante específico em função da 
categoria de risco.
Em termos de saneamento ambiental, os ambientes 
podem ser classificados de acordo com 3 categorias 
de risco: baixo, médio e alto risco.

•  ÁREAS DE BAIXO RISCO 
corredores, escritórios, salas de espera, meios de 
transporte, etc.

•  ÁREAS DE MÉDIO RISCO 
hospitais, ambulatórios, laboratórios, estruturas de 
diagnóstico, escolas, ginásios, serviços higiénicos, SPA, etc.

•  ÁREAS DE ALTO RISCO 
blocos operatórios, centros de esterilização, 
tratamento de alimentos, etc.

Antes de efetuar uma operação de desinfeção, é 
preciso limpar cuidadosamente o ambiente com 
detergente de modo a eliminar a presença de 
material orgânico e inorgânico.
O detergente é uma fórmula apta para a remoção da 
sujidade enquanto 
o desinfetante é um composto químico autorizado 
pelos Organismos Nacionais competentes, capazes 
de eliminar os micro-organismos presentes na 
superfície potencialmente contaminada. 

A técnica correta de limpeza e desinfeção das 
superfícies, combinada com o produto adequado, 
baseia-se em quatro pilares fundamentais:

1. CÓDIGO DE COR
Ao adotar um código de cor do pano por tipologia 
de mobiliário, pode garantir-se a não contaminação 
cruzada. O código de cor aconselhado é:
AZUL Mobílias, hospitais, escritórios
AMARELO Mobiliário de casa de banho
VERMELHO Sanitas
VERDE parapeitos e vidros

2. TÉCNICA DAS 8 FACES
Ao dobrar o pano em quatro e, assim obtendo 8 
faces, é reduzido o perigo de contaminação cruzada 
mesmo no próprio ponto crítico.
    

3. PRIORIDADE DE LIMPEZA DOS PONTOS CRÍTICOS
Sempre com a finalidade de reduzir ao máximo 
o risco de contaminação, será adotada também 
uma prioridade ao limpar a superfície. A regra 
prevê cumprir uma ação mecânica da zona MENOS 
CONTAMINADA para a zona MAIS CONTAMINADA.

Exemplo:  LAVATÓRIO
1. LIMPEZA ÁREA EXTERNA
2. LIMPEZA ÁREA INTERNA

4. GESTÃO DA ÁGUA
Mesmo no caso dos baldes para a impregnação 
e gestão dos panos, será adotado o sistema 
CÓDIGO DE COR para evitar posteriormente uma 
contaminação cruzada nos panos.

Na gama Sutter Professional estão presentes 
produtos úteis no setor sanitário, no processamento 
de alimentos e em todos aqueles ambientes que 
necessitam de garantir padrões de limpeza e 
higienização elevados. Estarão à disposição dos 
clientes consultores especializados para a criação 
de processos personalizados para a desinfeção 
ambiental nos vários âmbitos profissionais. 

Não pode existir uma boa desinfeção 
sem limpeza
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