
RBDS
Sanitização de Ambiente por vapor de H2O2

Tecnologia, Método e Validação

Fábio Leoni

6º Reunião de Biossegurança e Biocontenção
Mapa - Lanagro Pedro Leopoldo – MG
Dezembro 10 e 11, 2018

biogib.org



Conteúdo

▪ Introdução ao Peróxido de Hidrogênio.

▪ Funcionamento da Tecnologia

▪ Tipos de Aplicação

▪ Eficácia Microbiológica

▪ Validação de um Processo de Bio-Descontaminação

biogib.org



2H
2
O

2(g)
2H

2
O

(g)
+ O

2(g) 

Decomposição
Vapor de 

Peróxido de 

Hidrogênio

Vapor de 

Água

Oxigênio

Catalisador

Introdução ao Peróxido de Hidrogênio (v)

O peróxido de hidrogénio é uma solução aquosa, conhecido comercialmente como água oxigenada, é
um líquido claro de fórmula química H2O2. Na descontaminação de salas utilizamos o produto líquido
em alta concentração e com altíssima pureza ACS ISO
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▪ O H2O2 é um forte oxidante que, quando na forma de vapor (VPH),
potencializa o seu poder de peroxidação, através da formação de
radicais livres que em contato com os M.O. promove a desidratação
membranas proteicas;

Ação do vapor de H2O2 
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Porque utilizar o vapor de H2O2 para Sanitização/Biodescontaminação?

▪ Melhoria do processo de sanitização através de aplicações reprodutíveis e validáveis;

▪ Aumento da segurança para o ambiente e redução dos riscos para os operadores;

▪ Redução do “stress” nos materiais expostos ao agente de descontaminação;

▪ Controle absoluto do processo através de instrumentação calibrada;

▪ Aumento de produtividade, melhor controle ambiental e maior tempo de área disponível para
produção;

▪ Eliminar a utilização de agentes de sanitização mais agressivos aos operadores e ao meio-ambiente;

▪ Atender à legislação vigente relativa ao uso de Formaldeído.
RDC Nº35 de 03 de junho de 2008.
Artigo 5º da RDC Nº 184/2001.
IARC (International Agency for Research on Cancer) – Monografia Nº88 /2006

▪ Aumentar a eficácia nos resultados de processos de “Mídia-Fill”;

▪ Solução mais efetiva contra M.O. persistentes. Ex. Em forma de Esporos.
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Geração de resíduo

Paraformaldeído.

Porque utilizar o vapor de H2O2 para Sanitização/Biodescontaminação?

▪ Alternativa ao Formaldeído

biogib.org



Estudo de caso realizado em Sala Limpa 80m3 

Sterilant Formaldehyde

Bio-decontam. 

Time 18 hours

Kill 3 log Bacillus 

subtilis var niger

Comment Health and safety 

issues

Hydrogen Peroxide Test

Sterilant H202

Bio-decontam. 

Time 30 mins 

Kill 6 log Bacillus 

subtilis var niger

Comment Not persistent  

Low down time

Existing Fumigation
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▪ O processo não requer controle de temperatura e de umidade relativa para ser efetivo;

▪ Decompõe-se em água e oxigênio e não gera resíduos.

▪ Controle absoluto dos riscos de exposição dos operadores e de materiais.

▪ Sem necessidade de limpeza secundária;

▪ Compatível com muitos materiais utilizados em laboratórios.

▪ Não carcinogênico;

▪ Sem riscos de explosão;

▪ Eficácia reconhecida pelas agencias regulatórias nacionais e internacionais.

▪ Inteiramente validável, utilizando o M.O. Geobacillus Stearothermophilus como indicador
biológico.

Vantagens do vapor de H2O2 para Sanitização/Biodescontaminação?
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Funcionamento da Tecnologia
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Funcionamento da Tecnologia
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▪ Condicionamento:
Fase na qual o equipamento atinge o setpoint de temperatura;

▪ Injeção (Gassing):
Fase em que começa o processo de biodescontaminação. O equipamento passa a injetar o peróxido de
hidrogênio na câmara de vaporização e o vapor gerado na câmara é enviado para a área;

▪ Tempo de Exposição (Dwell):
Após a fase de injeção ter alcançado o nível de saturação da área (formação do micro condensado), a taxa
de injeção é reduzida ou mantida em zero e o vapor de peróxido de hidrogênio passa a ficar em contato
com todas as superfícies da área, reduzindo a carga de qualquer M.O. presente em -6log;

▪ Aeração:
Após o tempo de exposição, o peróxido de hidrogênio residual precisa ser retirado e é neste momento que
são ligados os módulos de aeração e/ou sistema de HVAC da área;

Fases dos Processo
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▪ Saturação do Vapor de Peróxido de Hidrogênio:
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Pelo menos uma micro camada de micro
condensado de peróxido de hidrogênio é
formado sobre a superfície.

Uma eliminação microbiana confiável é alcançada
sem danificar qualquer equipamento sensível.

Formas complexos – O peróxido de hidrogênio
em fase gasosa é essencial para uma boa
distribuição molecular, garantindo a
biodescontaminação em diversas superfícies,
independentemente da sua forma geométrica.

Micro Condensação
biogib.org
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Comportamento Variáveis Ambientais
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▪ Concentração H2O2

- Depende do volume injetado, umidade relativa e a temperatura do ambiente

- O seu valor normal está entre 80 – 500ppm

▪ Temperatura Ambiente

- Processo é mais eficaz em temperaturas iniciais entre 10 – 25ºC

- Um ambiente frio irá fazer com que o vapor de H2O2 condense mais cedo, reduzindo o tempo do ciclo e a 
concentração final (ppm) 

- Os ciclos podem ser executados em temperaturas mais elevadas

▪ Umidade Relativa

- A melhor faixa para o trabalho é 50% - 70%, porém o processo também é eficaz fora desta faixa

- Ambiente seco requer um ciclo mais prolongado e ambiente úmido requer ciclos menores

Fatores que influenciam a aplicação
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Tipos de Aplicação

Hospitais: Erradicar patógenos hospitalares (superbugs), reduzindo infecções de centros cirúrgicos, salas limpas e

unidade de internação intensiva ;

Indústrias Farmacêuticas: Reduzir o risco de contaminação, substituir técnicas antigas de descontaminação, evitar

contaminação cruzada entre lotes de produtos biológicos e comprovação de eficácia para agencias regulatórias (Final

Report) ;

Biotério: Promover um ambiente isento de M.O. patogênicos ou combater uma possível contaminação;

Antiterrorismo: Recentemente dando apoio ao governo inglês e norte americano contra terrorismo biológico (plano

de ações);

Bio-Tech/Biomedicina: Assegurar um ambiente altamente estéril para o desenvolvimento de novas pesquisas;

Outros: Alimentos & Bebidas, Cosméticos, Descontinuação de fábricas, Startups de fábricas.
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Fungos Dimórficos
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Mycobacterium Tuberculosis
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Eficácia Virucida
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Vírus da Febre Aftosa (FMDV)
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Câmaras de Descontaminação
Descontaminação de Equipamentos e Materiais Termo-Sensivel

Tipos de Aplicaçãobiogib.org



Cabines de Segurança
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Isoladores
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Filtros
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Descontaminação da Salas de Criação e Experimentação dos 
Filtros das Unidades de Ventilação dos Racks de Biotérios
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Salas/Facilities
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Eficácia Microbiológica
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▪ Uma parte crítica do processo de bio-descontaminação por VPH é a
validação de sua eficácia que é comprovada através da utilização de
indicadores biológicos;

▪ Utilizamos indicadores biológicos (Geobacillus Stearothermophilus)
com uma carga de 6log10, envelopados em Tyvek;

▪ GeoB.S é um dos micro-organismos mais resistentes ao vapor de
peróxido;

▪ Após a aplicação, os indicadores são coletados e inoculados e em
meios de cultura TSB (Tryptone Soya Broth) são encubados por 7 dias
em uma estufa à 60ºC;

▪ Os indicadores biológicos devem ser fixados à superfície de forma que
ambos os lados do disco estejam em contato (exposto) com o vapor de
peróxido.

Indicadores Biológicos 
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▪ Incubado à 60ºC;

▪ Resultado Preliminar: primeiro resultado após 24 horas

de incubação;

▪ Resultado Final: monitoramento continuo até que a

incubação complete 7 dias .

Indicadores Biológicos – Resultados  
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▪ Funcionam como indicadores visuais. Suas respectivas
colorações alteram de acordo com o tempo de exposição e a
quantidade de peróxido presente no ambiente.

▪ Auxiliam na visualização do processo e na eficácia da
distribuição do vapor.

Indicadores Químicos
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Bactéria endósporo

Microbactérias

Vírus não envelopados

Bactérias gram-negativa

Fungo

Vírus não envelopados grandes

Bactérias gram-positiva

Vírus envelopados

Harder to kill
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“Super Bactérias”

Outras 

Bactérias

MRSA1

VRE1

Acinetobacter1

Pseudomonas3

Klebsiella1

Endoesporos

Vírus

Fungos

C. difficile1

G. stearothermophilus2

B. subtilis2

B. anthracis2

Mouse and Rat Parvo
Influenza

Aspergillus spores
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2005;99:739-748

3. Cabinet bio-decontamination trial. Centre for Applied Microbiology and Research (CAMR) (now HPA Business Division), Porton Down.  March 1995.

M.O. frequentes na rotina industrial e laboratorial.biogib.org



Validação de um Processo de Bio-Descontaminação
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▪ Elaboração da estratégia da descontaminação.

▪ Estudo prévio da área/carga/material;

▪ Estudo prévio do sistema de HVAC, abertura e fechamento do sistema.

▪ Estudo de segurança e isolamento;

▪ Layout de distribuição de equipamentos e indicadores biológicos;

Planejamento para validação de um Processo de Bio-Descontaminaçãobiogib.org



Ciclos de Performance

▪ Fixados todos os parâmetros com influência no processo, são executadas três corridas

consecutivas e idênticas, buscando resultados reprodutíveis com resultados iguais para o

desafio previamente estipulado;

Qualificação de Performance (PQ)
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Alguns Clientes no Brasil : Mais de 200 aplicações realizadas desde 2008 com 
eficácia comprovada.
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