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Necessidade por Descontaminação

Cabines de segurança biológica devem ser descontaminadas dentro das seguintes condições:
1. Ao acessar área contaminada para troca de filtros, sistema de ventilação, etc.
2. Reposicionamento da cabine a partir de um laboratório/prédio para outro.
3. Quando o tipo de microrganismo manipulado foi drasticamente alterado.
4. Após um derramamento de microrganismo de alta periculosidade.  
5. Quando há contaminação de um produto atribuído à cabine.
6. Periodicamente, especialmente se organismos BSL-3 ou BSL-4 estão sendo manipulados dentro da cabine.

Descontaminação por Formalina / Paraformaldeído 

Comumente, a descontaminação de cabines é realizada através de um gás de formalina por vaporização de solução
de formalina a 37% ou por despolimerização de paraformaldeído sólido, utilizando concentração > 800 ppm.
Apesar de ser uma substância de uso comum para métodos de descontaminação, a formalina 
apresenta os seguintes riscos à saúde:
1. Contato direto pode provocar irritação à pele, olhos e membranas mucosas. 
2. Inalação em pequenas concentrações podem causar tosse, náusea e diarreia. 
3. Inalação em grandes concentrações podem causar convulsões, coma e risco de morte.
4. Exposições em longo prazo podem causar câncer.
Embora o Nível de Exposição Permissível (PEL) para formalina seja de 0.75 ppm, pesquisadores afirmam 
que não há um nível seguro de exposição para uma substância carcinogênica em humanos. Portanto, 
o local deve ser evacuado quando o processo de descontaminação é realizado, o que leva à um período de 
fechamento do laboratório.
O uso de descontaminação por formalina também possui outras desvantagens:
1. O processo exige muito tempo para conclusão.
2. O técnico precisa impulsionar a hélice de ventilação para circulação do vapor de formalina. Isto pode descolar 
a fita que está segurando a capa plástica do filtro de exaustão.
3. Devido a resíduos excessivos, uma limpeza extensa deve ser realizada após descontaminação e antes do uso.

O processo de descontaminação por formalina requer um período extenso de trabalho, segundo a tabela abaixo:
# Processo Tempo
1 Montagem e preparação da cabine para total isolamento 1 Hora
2 Vaporização por formalina ½  Hora 
3 Período de contato da formalina para obtenção de log alvo entre 4 – 6 8 – 10 Hora
4 Vaporização de amônia para neutralização da formalina ½Hora
5 Período de contato para neutralização da formalina 2 Horas
6 Exaustão de resíduos de formalina 1 Hora
7 Preparação e limpeza de resíduos (substanciais) 1 Hora

Total sem neutralização com amônia 10 ½  – 12 ½  Horas
Total com neutralização por amônia 14 – 17 horas

Devido aos efeitos adversos do gás de formalina para a saúde, o seu uso foi banido em países como Alemanha, 
Áustria, Suécia e outros países europeus estão sujeitos a seguir a mesma norma. Dois candidatos primários para 
substituição da formalina em processos de descontaminação são o gás de dióxido de cloro e vapor de peróxido 
de hidrogênio.

Descontaminação por Dióxido de Cloro
Descontaminação por dióxido de cloro é realizado através da injeção de gás de cloro (Cl2) em um cilindro com 
cloreto de sódio (NaClO2) sólido, o qual gera o gás de dióxido de cloro (ClO2) com coloração amarela-esverdeada. 



Descontaminação por dióxido de cloro é muito mais rápida quando comparada à formalina. Sendo um gás, a sua dispersão 
ocorre rapidamente, sem a necessidade de impulsionar a hélice da cabine. Este pode facilmente eliminar microrganismos 
com alta eficiência com apenas 1 hora de contato. Existe um acúmulo mínimo de resíduos para limpeza após descontaminação,
fazendo do processo muito mais rápido ao comparar com a descontaminação por formalina. O tempo exigido para todo o 
processo de descontaminação por ClO2 ocorre segundo a tabela abaixo:

# Processo Tempo
1 Preparação e Isolamento da cabine 1 Hora
2 Gaseificação com dióxido de cloro ½ Hora
3 Período de contato com dióxido de cloro 1 Hora
4 Lavagem com dióxido de cloro ½ Hora
5 Preparação e limpeza de resíduos (mínimos) ½ Hora

TOTAL 3 ½ Horas

Dióxido de cloro possui o Nível de Exposição Permissível (PEL) de 0.1 ppm, comparado à 0.75 ppm da formalina.
Em ambos os processos, a cabine deverá ser isolada para proteção do técnico contra exposição do gás.

Descontaminação por Peróxido de Hidrogênio

Descontaminação por Peróxido de Hidrogênio (H2O2) é realizada por vaporização instantânea de mistura 
aquosa de peróxido, criando um vapor que é distribuído dentro da cabine de biossegurança.

Steris e Bioquell são os maiores fabricantes de geradores de peróxido de hidrogênio. Existem diferenças 
significativas em princípios operacionais. 

O principio da Steris evita condensação da substância em superfícies, impedindo a corrosão e favorecendo a 
otimização da distribuição do vapor. A umidade relativa dentro da cabine deve ser reduzida a 30% para que 
os 70% remanescentes de umidade relativa possa ser composta por vapor de peróxido de hidrogênio.

O vapor de peróxido de hidrogênio não é carcinogênico, porém altamente eficaz contra microrganismos. 
O vapor de peróxido de hidrogênio (H2O2) é quebrado dentro de uma ação catalítica, tornando-se ar e água, 
sendo ecológico e livre de resíduos. O processo de descontaminação é tão rápido quanto dióxido de cloro 
quando a cabine possui ducto. Todavia, caso a cabine não possua ductos, o peróxido de hidrogênio deverá ser 
aerado com alto consumo de tempo. 

O tempo necessário para realização de todo o processo está descrito abaixo:
# Processo Tempo
1 Preparação e isolamento da cabine ½ Horas
2 Ciclo de condicionamento e descontaminação  1 ½ Horas
3 Com ducto para saída de H2O2 Gerador de H2O2 com aeração ½ Hora| 8 Horas
4 Preparação ½ Hora

TOTAL 3 Horas | 10 Horas

Para descontaminação por peróxido de hidrogênio, as cabines de segurança biológica precisam ser 
equipadas com duas portas:

1. Uma porta localizada na abertura frontal ou parede lateral, penetrando a área interna de trabalho.
2. Uma porta localizada no topo do filtro de exaustão. Isto não é necessário caso a cabine tenha um ducto.
O gerador utilizado define a função da porta conforme a descrição abaixo:

Steris Bioquell 
Fonte de Peróxido de Hidrogênio Injetado dentro da cabine Gerado dentro da cabine
Porta inferior frontal/lateral Introdução de peróxido de hidrogênio Reintrodução de peróxido de hidrogênio
Porta superior Extração de peróxido de hidrogênio Extração de peróxido de hidrogênio



No Aspecto Vapor de Formalina Dióxido de Cloro Peróxido de hidrogênio
1 É carcinogênico? Sim

Sim
Não Não 

Não Não 2 É uma genotoxina?

3 Nível de Exposição 
Permitida (PEL) 0.75 ppm 0.1 ppm 1 ppm 

4 Imediatamente Danifica 
Vida e Saúde (IDLH) 2 ppm 5 ppm 75 ppm 

5 Isolamento da cabine 
de biossegurança Deve ser isolado Deve ser isolado Pode haver pequenas 

aberturas

6 Sim, devido ao perigo 
de vazamentos

Sim, devido ao perigo 
de vazamentos

Não, indivíduos podem 
continuar trabalhando

7 É necessário controle de 
umidade do local?

Indivíduos devem deixar 
o local durante o processo?

Sim, acima de 60% Sim, entre 60% e 80% Não

8 Resíduo  Substancial, necessita 
de limpeza cuidadosa 

Mínimo, em forma de
 NaCl Sem resíduos

9 Tempo de descontaminação 
por cabine 11-17 Horas 3-4 Horas 3-10 Horas

10 Custo do equipamento USD $100 USD $1.500 + canister 
de gás Cl

USD $18,000 a
$52,000 

Some people may argue that hydrogen peroxide vapor, being a non-true gas, may not reach and decontaminate 
all the corners inside the biosafety cabinet. They are also concerned that hydrogen peroxide being a strong 
oxidizer, may corrode various metals or components used in the cabinet. To determine if these concerns were 
valid the following experiment was conducted. 
Validação da Eficácia da Descontaminação por Peróxido de Hidrogênio em uma Cabine de 
Biossegurança Classe II ESCO
Para validar a efetividade do peróxido de hidrogênio em cabines de segurança biológica ESCO, um experimento 
foi realizado utilizando uma cabine de grande porte, a Labculture Classe II Tipo A2 – cabine de 6 pés (LA2-6A2). 
O teste foi realizado em uma das centrais da ESCO Technologies Inc. em Hatboro, Pennsylvania, USA. 
O modelo VHP-1000 ARD da Steris foi utilizado como gerador de peróxido de hidrogênio. Para validar a eficiência 
da descontaminação, o Indicador Biológico Spordex Steris (BI) contendo esporos de geobacillus stearothermophilus,
um dos esporos de pior contenção, e Indicadores Químicos (CI) NB305 Steris foram posicionados em 8 locais 
conforme a demonstração abaixo:
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No Posição do BI e CI
1 Bandeja de trabalho: Área frontal esquerda
2 Bandeja de trabalho: Área traseira direita
3 Recipiente de drenagem (abaixo da bandeja de trabalho) 
4 Acima do filtro de exaustão
5 Plano negativo: Ao lado da hélice
6 Plano negativo: Área frontal esquerda
7 Plano positivo: Área frontal esquerda
8 Plano positivo: Lateral direita

Para investigar a compatibilidade do material 
de toda a cabine com peróxido de hidrogênio, 
uma grande sacola plástica foi usada para 
fechamento e exposição de toda a cabine ao 
vapor. Imagens dos componentes críticos da 
cabine, como hélice, painel eletrônico, placa 
do microprocessador, visor LCD e painel de 
controle foram tirados prévio e posterior ao 
processo de descontaminação.



Abaixo estão as imagens mostrando toda a preparação, com a cabine isolada dentro de uma sacola plástica, 
o qual é completamente colado com fita adesiva ao chão. O gerador VHP-1000 ARD Steris é colocado fora da 
cabine e conectado às portas frontais e superiores. O peróxido de hidrogênio é injetado na abertura frontal da 
cabine e extraído a partir do topo do filtro de exaustão. 

Abaixo está uma tabela com a descrição do tempo e parâmetros utilizados para a validação do processo de descontaminação:
No Processo Tempo Fluxo de ar (SCFM) Taxa de Injeção (g/m)
1 Desumidificação 15 min 20 -
2 Condicionamento 4 min 17 6.0
3 Descontaminação 45 min 17 3.5
4 Aeração 8 hr 0 min 20 -

Nota: A cabine não possuía ducto externo e foi necessário um processo de aeração de 8 horas. 
Para cabines com ducto, como Classe II Tipo B2 ou Classe II Tipo A2 com o exaustor selado, o 
vapor de peróxido de hidrogênio pode ser eliminado através do ducto de exaustão.  

Para investigar a consistência do processo e resistência do material à exposição repetida de peróxido de 
hidrogênio, três testes foram realizados. Os 8 indicadores químicos de cada um dos três testes têm sua cor 
alterada de azul para cinza. Isto indica que todos os 24 Indicadores Químicos dos três testes foram expostos 
ao peróxido de hidrogênio. As fitas de um teste, indicativo dos três testes, são
demonstradas na imagem abaixo:

 Esta é a fita controle, com a cor original em azul.

 Esta é a fita teste. Todos tiveram sua cor alterada de azul 
para cinza, indicando exposição completa ao H2O2. 

O resultado positivo de todos os CIs provou que o peróxido de hidrogênio penetrou em todos os locais da cabine; 
assim derrubando a afirmação de que o peróxido não pode atingir todas as partes da cabine por não ser um gás verdadeiro. 



As fitas de esporos do geobacillus stearothermophilus  foram enviadas para o laboratório Raven, um 
laboratório independente de teste microbiológicos em Nebraska, EUA. No Laboratório Raven 
as fitas de esporos foram transferidas para tubos de ensaio contendo caldo de soja tríptica
e incubadas a 60 ° C durante 7 dias. A seguir estão os resultados após 7 dias de incubação:

 stearothermophilus spore strips were sent to Raven Labs, an independent microbiological test 

No Tira de localização de Esporo 1st Teste 2nd Teste 3rd Teste
1 Bandeja de trabalho: dianteira esquerda Sem crescimento

Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento

Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento

Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento
Sem crescimento

Sem crescimento
Sem crescimento

Sem crescimento
Sem crescimento

Sem crescimento
Sem crescimento

2 Bandeja de trabalho: traseira direita
3 Bandeja de drenagem 
4 Filtro de Exaustão superior
5 Pleno Negativo: Ao lado do Ventilador 
6 Pleno Negativo : canto frontal esquerdo 
7 Pleno Positivo: canto frontal esquerdo 
8 Pleno Positivo : Canto direito
X Controle 1.4x106 CFU 1.4x106 CFU 1.4x106 CFU 

Isso indica que o vapor do peróxido hidrogênio atinge todas as areas da cabine e neutraliza 
efetivamente os micro-organismos difíceis de matar

Em adição aos ótimos resultados com as fitas de BI e CI, não houve degradação do material da cabine ou 
controles observados após os três ensaios. A cabine opera da mesma maneira depois de três ciclos de 
descontaminação de peróxido hidrogênio como fez antes dos testes. Isso indica que os materiais utilizados em 
cabines de segurança biológica Esco são compatíveis com o peróxido de hidrogênio.

Avaliação visual e física extensa foi realizada em todos os componentes críticos, incluindo o ventilador, 
componentes elétricos, microprocessador, display LCD e teclado. Não houve degradação de qualquer 
componente da Cabine de Biossegurança da ESCO

Conclusão: 
A fita é VHP - 1000 ARD gerador de peróxido de hidrogênio é um instrumento efetivo para as cabines 
de biossegurança da ESCO  

  

As cabines de biossegurança da Esco são compatíveis com vapor de peróxido de hidrogênio  

Em resumo, isso trasnfere a um processo mais seguro para o usuário, para o local e para a própria cabine  
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