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COMO SELECIONAR DESINFETANTES HOSPITALARES

Devem ser levados em consideração os seguintes 
itens na seleção de desinfetantes/esterilizantes 
hospitalares e detergentes.



COMO SELECIONAR DESINFETANTES HOSPITALARES

1) Quanto às superfícies, equipamentos e ambiente:

a) Natureza da superfície a ser limpa ou desinfetada, e se a 
mesma pode sofrer corrosão ou ataque químico; 

b) Tipo e grau de sujidade e sua forma de eliminação; 

c) Tipo de contaminação e sua forma de eliminação 
(microorganismo envolvido com ou sem matéria orgânica 
presente); 

d) Qualidade de água e sua influencia na limpeza e desinfecção; 



e) Método de limpeza e desinfecção, tipo de maquinas e 
acessórios existentes.

f) Caso o germicida entre em contato direto com 
funcionários, considerar irritação dérmica e toxicidade;

g) Segurança na manipulação e uso.
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COMO SELECIONAR DESINFETANTES HOSPITALARES

2) Quanto ao tipo de germicida

a) Tipo de agente químico e concentração; 

b) Tempo de contato para ação; 

c) Influência da luz, temperatura e pH;

d) Interações com íons;

e) Toxicidade;

f) Inativação ou não em presença de matéria orgânica

g) Prazo de validade para uso e estabilidade

h) Condições para uso seguro

i) Necessidade de retirar resíduos após utilização  



PADRONIZAÇÃO E AQUISIÇÃO

a) Para avaliar a qualidade dos germicidas a serem 
adquiridos, é necessário verificar se os mesmos 
preenchem os requisitos básicos estabelecidos pela 
legislação em vigor.

b) Lei nº 6360 de 23 de setembro de 1976; 

c) Decreto nº 79094 de 05 de janeiro de 1977;

d) Portaria nº 15 de 23 de agosto de 1988; ou outros que os 
substituam. 
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AQUISIÇÃO

1)  Ser solicitado ao fornecedor os seguintes 
documentos :

a) Certificado de registro no Ministério da Saúde, em vigor    
( 5 anos), com as características básicas do produto 
aprovado; 

b) Laudos de testes no INCQS ou laboratório credenciado 
para este fim; 

c) Laudo do produto
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SELEÇÃO E AQUISIÇÃO

2) Pontos Importantes para a avaliação dos produtos

a) Formulação: 

- Quais os produtos ativos e a concentração de cada um

b)   Ação sobre patógenos:

- Quais são eliminados, quais não são?

- Qual, a concentração e tempo de exposição para eliminar

cada um?

- Efeitos de alcalinidade ou acidez: A ação do germicida aumenta ou

diminui por elementos ácidos ou alcalinos?
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SELEÇÃO E AQUISIÇÃO

2) Pontos Importantes para a avaliação dos produtos

e) Corrosividade:

- Caso exista ataque químico aos metais, a que temperatura ou a que

concentração isto ocorre? 

f) Efeitos indesejáveis:

- É irritante dérmico? A que concentração?

- É tóxico ou sua toxicidade é cumulativa?

- Causa reações alérgicas?

- Pode manchar ou descolorir? 
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SELEÇÃO E AQUISIÇÃO

2) Pontos Importantes para a avaliação dos produtos

g)  Custo :

- O custo deve ser determinado pelo produto pronto para uso, bem como a

quantidade gasta para produzir o efeito desejado. 

h)  Uso : 

- As informações necessárias estão disponíveis? Encontram-se

adequadamente no rótulo? Existem limitações listadas? 

- Avaliação  do produto em condições operacionais. 
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Obrigada!

Julianamsad@yahoo.com.br


