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Uso de bebedouro  

Parecer Técnico da Comissão Municipal de Controle de Infecção Relacionada à Assistência de 
agosto de 2009  

 

O vírus da influenza é transmitido através de gotículas respiratórias (partículas maiores que 
5µm geradas quando a pessoa tosse, espirra ou fala) e também por contato.  
Para prevenir o contágio é recomendação não compartilhar copos, toalhas e objetos de uso 
pessoal, portanto deve ser realizada a higienização dos utensílios com água e detergente.  
•  Os bebedouros de pressão possuem além da torneira para copo uma outra torneira de  

jato, a qual permite contato da boca e nariz, favorecendo a contaminação e a transmissão 
do vírus da influenza. Portanto, esta torneira de jato não pode ser utilizada. Muitos locais 
já se adequaram substituindo este jato por outro ponto com torneira para copo. 

•  Os copos devem ser individuais ou descartáveis.  
•  A limpeza do bebedouro deve ser realizada diariamente com água e sabão e em locais 

com grande aglomeração de pessoas e horário de pico realizar a higienização antes e 
depois deste horário. 

Após limpar com água e sabão, secar bem. Proceder à desinfecção com álcool a 70% 
(registro na ANVISA/MS):  

•  Fazer fricção;  
•  Esperar secar;  
•  Repetir por três vezes usando um pano limpo ou papel descartável.  

 
Lembrar da manutenção preventiva e higienização interna periódicas em empresa 
especializada, para troca de filtro, mangueiras, torneiras, niples. 
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