
Controle de Infecções em Casas Inundadas

●Limpeza e secagem são fatores importantes para a prenção de 
infencções.
●A desinfecção de ambientes externos é, em princípio, 
desnecessária.

Procedimentos

Limpe bem antes da desinfecção!
Hidrate-se bem para 
prevenir hipertermia!

①Use óculos de proteção/máscara.
②Use luvas e sapatos de sola grossa.
③Mantenha portas e janelas abertas para ventilar.
④Remova o lodo e seque bem.
Caso a limpeza não seja be feita, a desinfecção será ineficaz.

Desinfetantes e métodos de uso

●Use luvas de borracha e óculos de proteção, etc, ao trabalhar.
●Use hipoclorito de sódio quando
o grau de contaminação for grave ou se área tiver sido inundada por um longo período.
●Álcool ou cloreto de benzalconio quando
devido a corrosão ou desbotamento, não puder usar hipoclorito de sódio.

Desinfetante
Recomendação e manipulação

Louça, pias e banheiros Móveis e piso

Hipoclorito    
de sódio

（pode-se usar 
água sanitária）

Álcool 
desinfetante

Cloreto de 
benzalconio 10%

(sabão 
antisséptico)

Concentração 0.02%
①Lave com detergente e água.
②Mergulher por 5 minutos na solução 
de hipoclorito de sódio. Depois 
enxague bem.
③Seque completamente.

Contração 0.1%
①Remova a lama e sujeira, lave com água e seque.
②Passe pano com a solução de hipoclorito.
③Para prevenir desbotamente ou manchas, lave 
duas vezes com água após passar a solução

Sem diluir
①Lave com água e detergente.
②Passe álcool com um pano.
*Utilize concentração 70% ou superior.
*Não utilize em locais com risco de fogo.

Sem diluir
①Remova a lama e sujeir, lave com água e seque.
②Passe pano com álcool.
*Utilize concentração 70% ou superior.
*Não utilize em locais com risco de fogo.

Concentração 0.1%
①Remova a lama e sujeira, lave com 
água e seque.
②Passe um pano com a solução.

Concentração 0.1%
①Remova a lama e sujeira, lave com água e seque.
②Passe um pano com a solução.

Fonte: Sociedade Japonesa de Infecções Ambientais



Procedimento de desinfeção doméstica após inundações

Como fazer soluções desinfetantes

・Alguns desinfetantes precisam ser diluídos antes de serem usados.
Verifique as seguintes indicações antes de usar:

Produzir solução 0.1%

Produzir solução 0.02%

Após a conclusão dos trabalhos de limpeza e desinfeção
・Lavar bem as mãos.
・Em caso de ferimento, lave e desinfete.
・Em caso de feridas profundas ou sangramento nos olhos, consulte 
um médico.
・Seque bem após o uso de desinfetantes.

Fonte: Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar 
Oferecido por: Prefeitura de Komatsu – Sukoyaka Center: 0761-24-8161

100ml de 
desinfetante

Utilizando balde de 10 L

Adicione 100ml do 
desinfetante em 10 L 

de água.

Utilizando garrafa de 1 L

Adicione 2 tampas de 
desinfetante em 1 L de água.

2 tampas

Cada tampa tem aprox. 5ml

1 tampa tem aprox.  5 ml

Adicione 1 tampa de desinfetante
em 2 L de água.

Utilizando garrafa de 2 L


