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RESUMO  

Abordar a temática sobre a desinfecção de almotolias por hipoclorito de sódio é algo 

complexo, pois o tema levanta uma dúvida sobre a eficácia do agente desinfetante 

amplamente utilizado em vários serviços de saúde.O processamento de artigos em 

unidades de saúde tem como objetivo evitar qualquer evento adverso referente à 

esterilização e desinfecção dos materiais. A transmissão de microrganismos 

causadores de infecção preocupa os especialistas da área da saúde pela 

transmissão de resíduos de material corporal de um paciente para outro.  A presente 

pesquisa tem como objetivo verificar presença de microorganismos patogênicos em 

almotolias, após a desinfecção periódica de nível intermediário. Oestudo será feito 

com todas as almotolias dos setores hospitalar antes, durante o uso das almotolias 

pelos profissionais e após a desinfecção por hipoclorito de sódio durante sete dias 

no mês de Novembro de 2018, após aprovação do Comitê de ética em pesquisa 

(CEP), pretende-se coletar e analisar aproximadamente 300 almotolias na semana 

elegida. Espera-se que com a pesquisa realizada, haja uma conscientização da 

importância da redução do índice de colonização nas soluções e conseqüentemente 

a diminuição das infecções hospitalares, resultando benefícios para o paciente, 

profissional e para instituição. 

INTRODUÇÃO 

A desinfecção das almotolias e de diversos outros materiais usados no âmbito 

hospitalar é de responsabilidade do profissional de enfermagem, sendo assim, o 

profissional enfermeiro da unidade responsável pelo setor de desinfecção deve 

prestar treinamento a equipe de enfermagem e fazer o registro de todos os 

treinamentos prestados, onde de acordo com o parecer técnico n° 25/2011 do 

Coren-MG, “ As almotolias são vasilhames para depósito temporário de soluções 

utilizadas geralmente em antissepsia de pele, como por exemplo álcool 70%, 

soluções de iodo e outras”, por essas soluções entrar em contato com pele ou 

mucosa deve-se limpar e desinfeccionar semanalmente esses artigos e antes, se 

ocorrer o término da solução ou a almotolia estiver sem identificação ou sem data de 

validade da solução, fazer o mesmo.(COREN-SC, 2015). 

OBJETIVOS 



Verificar presença de microorganismos patogênicos em almotolias, após a 

desinfecção periódica de nível intermediário. Identificar crescimento de 

enterobactérias antes, durante a utilização das almotolias nos setores hospitalar e 

após a desinfecção do mesmo e verificar qual produto envasado em almotolia 

apresenta maior contaminação. 

METODOLOGIA 

A pesquisa será desenvolvida em todos os setores que mantém almotolias em um 

hospital do interior do estado de São Paulo. A mesma é de natureza laboratorial com 

abordagem quantitativa e método experimentalsendo realizada análise com todas as 

almotolias dos setores hospitalar, durante o uso das almotolias pelos profissionais e 

após a desinfecção por hipoclorito de sódio 1% durante sete dias no mês de 

Novembro de 2018. 

DESENVOLVIMENTO 

Após aprovação do Comitê de ética em pesquisa (CEP), pretende-se coletar e 

analisar amostras de aproximadamente 300 almotolias na semana elegida, serão 

analisadas no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Católico 

Salesiano Auxilium Lins/SP. Os dados serão observados através de procedimentos 

estatísticos rotineiros, utilizando análise univariada, sendo verificado se houve 

crescimento de microrganismosenterobacteriaceae ou a ausência do mesmo. A 

pesquisa destina-se a testar a ação antimicrobiana do hipoclorito de 

sódio,colaborando assim a manter integra a saúde dos profissionais de saúde e 

pacientes.Em virtude disso, testar o hipoclorito de sódio 1% é o propósito da 

pesquisa, descobrindo se o produto é eficaz na desinfecção, já que essas almotolias 

podem haver uma colonização, ocasionando infecções nos pacientes internados no 

âmbito hospitalar, 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Busca-se através da pesquisa uma conscientização da importância da 

redução do índice de colonização nas soluções e conseqüentemente a diminuição 

das infecções hospitalares, resultando benefícios para o paciente, profissional e para 

instituição local. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa possibilitará verificar se a limpeza e desinfecção por hipoclorito 

de sódio foram eficazes ou houve falha ocorrendo o crescimento bacteriológico nas 

amostras de almotolias. Na literatura não há referências sobre a desinfecção das 

almotolias, por ser uma temática nova e pouco abordada. Se for encontrado 

crescimento bacteriológico por meio do resultado do futuro estudo,deve-se fazer 

uma análise periódica em todo o ciclo do processo de desinfecção, para que a 

limpeza e desinfecção consigam diminuir a colonização de bactérias presentes nas 

almotolias. 
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