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PROTOCOLOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO

Limpeza e Desinfecção de Brinquedos
1- Recomendações gerais
•

Qualquer brinquedo ou objeto que entrar em contato com fluidos
corpóreos deverá ser limpo imediatamente.

•

Brinquedos utilizados em unidades de isolamento devem ser de material
lavável, não corrosivo e atóxico. Depois de usados devem ser
ensacados e encaminhados para limpeza e desinfecção.

•

Os brinquedos deverão ser preferencialmente de material lavável e
atóxico (plástico, borracha, acrílico, metal). Objetos de madeira deverão
ser recobertos, pintados com tintas esmaltadas, laváveis.

•

Todo brinquedo ou objeto de material não-lavável deverá ser
desprezado após contato com sangue, secreções e fluidos corpóreos.

•

Brinquedos de tecido não são recomendados, exceto para uso
exclusivo.

•

Os brinquedos e objetos, após limpeza e desinfecção, deverão ser
acondicionados em caixas de material lavável, com tampa, ou em
armários, e deverão ser limpos periodicamente.

2- Processos de limpeza e desinfecção de brinquedos e objetos:
2.1- Brinquedos de uso comunitário:
i. Lavar o material com água e sabão
ii. Enxaguar e deixar secar
iii. Friccionar com álcool a 70%, três vezes
iv. Deixar secar
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2.2- Brinquedos em contato com pacientes sobre precauções especiais, ou
após contato com fluidos corpóreos:

i.

Realizar descontaminação:
a. Colocar sobre as secreções corpóreas hipoclorito na quantidade
que sobreponha a secreção. Coloque papel toalha por cima e
deixe por 30 minutos.

ii.

Lavar com água e sabão e enxaguar

iii.

Imergir em solução de hipoclorito de sódio, por 30 minutos

iv.

Se material corrosivo:
a. Usar álcool a 70%
b. Enxaguar e deixar secar
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