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SANEANTES – Lei 6.360/76

Saneantes

são substâncias ou preparações destinadas à
aplicação em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes,
com a finalidade de limpeza, desinfecção, esterilização,
sanitização,
desodorização,
odorização,
desinfestação,
desinfecção de água para o consumo humano e hortifrutícolas e no
tratamento de água de piscinas.

SANEANTES – Critérios de classificação

Produtos cosméticos

Produtos destinados à higiene pessoal, como sabonetes, xampus,
degermantes para as mãos, repelente para aplicação na pele,
entre outros, devem ser regularizados junto a Gerência de
Cosméticos – GECOS.

SANEANTES – Notificação e registro de produtos Saneantes
RDC 59/10
OS PRODUTOS SANEANTES SÃO CLASSIFICADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO

Risco

Finalidade

Venda e emprego

• Risco 1 - produtos notificados
• Risco 2- produtos registrados
• Limpeza geral e afins
• Desinfecção,
esterilização,
sanitização,
desodorização, desinfecção de água para
consumo humano, hortifrutícolas e tratamento
de água de piscinas,
• Desinfestação

• Venda Livre
• Profissional

SANCEANTES – produto Notificado na Anvisa

RÓTULO

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº
(número identificador do produto = Nº do processo que
originou à notificação).
Esta frase deve constar somente nos rótulos de produtos
de risco 1

SANEANTES – produto Registrado na Anvisa

Número de Registro
Dígito verificador
Número de autorização de funcionamento Versões /
Embalagem

3. 0234. 0058. 001 - 9
Volumes( antigamente)
Saneantes começa com número 3
Ordem de produtos solicitados registros

O número de registro tem 13 dígitos podendo
ser utilizado apenas os 9 primeiros

RDC 15, de 15 de março de 2012: Boas Práticas para
processamento de Produtos para Saúde
Produtos para saúde passíveis de processamento: produtos para saúde fabricado a
partir de matérias primas e conformação estrutural, que permitem repetidos processos
de limpeza, preparo e desinfecção ou esterilização, até que percam a sua eficácia e
funcionalidade

SANEANTES – legislação
RDC 08 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009

Art. 2º Fica suspensa a esterilização química por imersão
utilizando agentes esterilizantes líquidos (PROCESSO), para
o instrumental cirúrgico e produtos para saúde utilizados nos
procedimentos citados no Art. 1º.
Entrou em vigor na data da publicação.
Art. 3º Os acessórios utilizados para biópsias ou outros
procedimentos que atravessem a mucosa são classificados
como artigos críticos.
Esta norma não se aplica ao instrumental óptico utilizado
nos procedimentos endoscópios para acesso às cavidades
corporais, por orifícios naturais.
A desinfecção de alto nível está liberada.

SANEANTES – cuidados
Antes da aquisição dos produtos saneantes devemos
observar: condições estruturais do serviço, ventilação
adequada, exaustão, climatização, fornecimento de água,
profissional capacitado.

SANEANTES – categoria dos produtos

Produtos utilizados nos Serviços de
Saúde
• Esterilizantes (proibido no Brasil, quando usado
por imersão)
• Desinfetantes de Alto Nível
• Desinfetante de Nível Intermediário
• Desinfetantes Hospitalares para Superfícies
Fixas e Artigos não Críticos
• Detergentes (Enzimáticos)
• Outros

SANEANTES – legislação

RDC 35 DE 16 DE AGOSTO DE 2010
• Harmonizada no âmbito do MERCOSUL :
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para
produtos com ação antimicrobiana utilizados em
artigos críticos e semicríticos (esterilizantes e
desinfetantes de alto nível e nível intermediário).
• RDC 14 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007
• Outros produtos com ação antimicrobiana estão
regulados pela RDC 14/2007 (desinfetantes para
superfícies fixas e artigos não críticos, desinfetantes
para roupas hospitalar; ...)

SANEANTES – Classificação
RDC 35/10
• Esterilizantes
• Desinfetantes de Alto nível
• Desinfetantes de Nível Intermediário
(Revogou a Portaria 15/88)

Modificações:
- O tempo de contato do artigo com o produto saneante será aquele comprovado por
meio de testes de eficácia. Consta no rótulo do produto aprovado e disponibilizado
no site da Anvisa
- Abre a possibilidade para outras metodologia (EPA, CEN, FDA).

- Aumenta a lista de micro-organismos para testes

SANEANTES – micro-organismos testados
Desinfetante para Superfícies Fixas e Artigos não críticos –
Microrganismos testados:
-Staphylococcus aureus

-Salmonella choleraesuis
- Pseudomonas aeruginosa
Desinfetante de Uso Geral
Micorganismos testados:
- Staphylococcus aureus,

- Salmonella choleraesuis

Não é indicado para uso na Assistência à
saúde

SANEANTES – Água Sanitária: RDC 110 de 6 de setembro de 2016.
- Este regulamento se aplica aos produtos saneantes categorizados como
água sanitária destinados à desinfecção de ambientes, superfícies
inanimadas, tecidos, hortifrutícolas e água para consumo humano e
alvejamentto de objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes.
-Art. 6º teor mínimo 2,0%p/p e máximo de 2,5%p/p durante o prazo de
validade do produto.

-É proibida adição de corantes, fragrâncias, sequestrantes, tensoativo ou
quaisquer outras substancias.
-Rotulagem- conter a frase “ É PROIBIDO O USO DESTE PRODUTO EM
ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE” em destaque e em letras
maiúsculas.

SANEANTES –alvejantes : RDC 109 de 6 de setembro de 2016.

- Este regulamento se aplica aos produtos saneantes categorizados como
alvejantes à base de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio destinados
à desinfecção de ambientes, superfícies inanimadas e tecidos e
alvejamento de objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes, em
domicílios, instituições, indústrias e em estabelecimentos de assistência à
saúde.
-Art. 6º teor mínimo 2,0%p/p e máximo de 2,5%p/p durante o prazo de
validade do produto.

-É permitida a inclusão de corantes, fragrâncias, sequestrantes, tensoativo ou
quaisquer outras substancias.

SANEANTES – Tempo de contato e tempo de validade do produto

A desinfecção adequada é obtida quando os seguntes parâmetros são
atendidos: limpeza adequada, uso de desinfetante apropriado (dentro da
concentração e pH estipulada no rótulo), contato do produto em toda
área do material e de acordo como tempo recomendado pelo fabricante,
constante no rótulo.
Temos no mercado, desinfetante de alto nível com tempo de contato
variando de 8 minutos a 10 horas.
Para os detergentes enzimáticos:
(Datavisa, 2016)

média de 5 minutos de contato

Tempo de Validade da solução em uso
A data de expiração constante no rótulo do produto deve ser
rigorosamente observada. Ex. Glutaraldeído: após 14, 28 ou 30 dias a
solução perde a estabilidade, a validade e a atividade antimicrobiana.
As condições de uso dependem ainda da presença de matéria orgânica,

SANEANTES – descarte
O detergente enzimático - descarte
• É preciso descartar os detergentes enzimáticos depois
de cada uso, pois estes produtos não são microbicidas
e não retardam a proliferação microbiana.
(WEO -WORLD ENDOSCOPY ORGANIZATION WGO – WORLD
GASTROENTEROLOGY - ORGANIZATION 2011)

• O detergente enzimático deve ser descartado após
cada uso, porque não possui atividade bactericida e
pode suportar o crescimento de organismos se
armazenado (AORN, 2016).

SANEANTES – Desinfecção de Superfícies Fixas
• Os produtos clorados não tem ação na presença de matéria orgânica e portanto não
tem ação de limpeza e desinfecção simultânea.
Devem ser armazenados em
recipientes escuros e sempre tampados para evitar sua degradação pela presença da
luz ultravioleta (Anvisa 2010).. A concentração máxima de cloro ativo é de 1%, para
uso
na
Assisttência
à
saúde
.
• Álcool etílico não apresenta ação residual e não tem ação na presença de matéria
orgânica (a maioria dos desinfetantes não tem ação na presença de matéria orgânica)
• Quaternários de amônio apresentam certa atividade mesmo na presença de matéria
orgânica, o que lhes confere o poder de indicação de uso tanto para limpeza como
para desinfecção em uma única etapa.
• Os desinfetantes para superfícies fixas são os mesmos independente da área (crítica,
semicrítica ou não crítica)

SANEANTES – Observação:
Todo artigos/equipamento submetido à desinfecção tem que ser enxaguado.
Endoscópios: enxágue com água (esterilizada) seguida de enxágue com
álcool etílico a 70% ou isopropílico a 90% - ver orientações do fabricante
O álcool além de ajudar na secagem também elimina micro-organismos que
porventura estejam na água do enxágue (AORN 2016).
É um desinfetante para superfícies fixas

Atenção: A secagem do material é obrigatória tanto após lavagem e antes
da imersão no desinfetantequanto após o enxague.

SANEANTES – Monitoramento
É obrigatório o uso de fita teste diariamente para medir parâmetros dos
desinfetantes de alto nível
A concentração e o pH da solução em uso do desinfetante de alto nível
precisa ser monitorado diariamente para ter certeza que a concentração e
o pH permanece em nível aceitável ( Ex. glutaraldeído 2% e o pH entre
7,5 e 8,5.
Ao adquirir um desinfetante de alto nível, ter o cuidado de adquirir também
a fita teste para a mensuração da concentração e pH
Controle do uso da solução desinfetante Ofstead C, et al. AAMI/2015, AORN 2016

SANEANTES : Desinfetantes de Alto Nível
GLUTARALDEÍDO
A proibição do uso de produtos à base de aldeídos
(glutaraldeído e ortoftalaldeído) é exclusiva para os produtos
categorizados como desinfetantes de Nível Intermediário que
são indicados para materiais utilizados na assistência
ventilatória e inaloterapia e para uso em superfícies.
• Esterilizante para uso exclusivo em máquinas de
hemodiálise está liberado
• Desinfetante de Alto Nível para uso em materiais
semicríticos (ex. endoscópios).
- Concentração existente : 2% a 3,4%
- Tempo de : 10 minutos a 10 horas.

SANEANTES – Desinfetante de Alto Nível

Ressalta-se que o glutaraldeído está liberado
como ativo em Desinfetantes de Alto Nível e
existem produtos com eficácia comprovada frente
a todos os micro-organismos exigidos pela RDC
nº 35/10, com registros deferidos e liberados para
comercialização

SANEANTES – Desinfetante de Alto Nível

- A proibição de desinfetantes à base de aldeídos
(glutaraldeído e ortoftalaldeído) é exclusiva para os
de Nível Intermediário ( materiais utilizados na
assistência ventilatória e inaloterapia, como também
para artigos não críticos e superfícies fixas).
- Outros princípios ativos poderão fazer parte da
composição dessa categoria de desinfetante, como
por exemplo, ácido peracético com ou sem
peróxído de hidrogênio, hipoclorito de sódio, entre
outros.

SANEANTES – Desinfetante de Alto Nível

• ÁCIDO PERACÉTICO:
• É bactericida, fungicida, virucida e esporicida. Pode ser usado
em Desinfetantes de Alto nível, Nível intermediário e Baixo
Nível (desinfetante para Superfícies Fixas e Artigos não Críticos
.
• Não deixa resíduos tóxicos: Produto final oxigênio e água
• Instável após diluído podendo reduzir sua atividade.
• Tempo de contato comprovado laboratorialmente

Pode ser Desinfetante de Nível Intermediário e para
Suerfícies Fixas e Artigos não Críticos, desde que conste no
rótulo

SANEANTES – Desinfetante de Alto Nível
•
-

QUATERNÁRIO + DIAMINA
Tempo de contato: 30 minutos
Validade da solução de uso : 28 dias em recipiente tampado
Enxaguar com água de boa qualidade (estéril )
Não usar soluções alcóolicas para acelerar a secagem
Monitorar concentração: KIT vendido separado do produto
Produto pronto uso, não requer diluição ou ativação
Líquido amarelo claro

- Produto tem 2 anos de validade
- Toxico e corrosivo : usar EPIs
- Pode ser Desinfetante de Nível Intermediário e para Suerfícies
Fixas e Artigos não Críticos. desde que conste no rótulo

SANEANTES – Desinfetante de Alto Nível
• GLUCOPROTAMINA
- Produto resultante da reação de conversão do ácido Lglutâmico com a cocopropileno 1.1- diamina
- Diluir para a concentração de 5%
- Tempo de imersão: 30 minutos
- Validade após diluição: 14 dias;
- Teste de concentração: usar fita teste
- Descartar com 14 dias de uso mesmo que a
concentração ainda esteja dentro da normalidade.
- Pode ser Desinfetante de Nível Intermediário e para Suerfícies
Fixas e Artigos não Críticos. desde que conste no rótulo

SANEANTES – Desinfetante de Alto Nível
•
-

ORTOFTALALDEÍDO
Concentração de 0,55%
Tempo de imersão: 8 min a 15 min
Validade do produto em uso : 14 ou 30 dias (depende o produto e
consta no rótulo);
- Teste de concentração: usar fita teste
- Descartar : após o tempo de validade de uso, mesmo que a
concentração ainda esteja dentro concentração mínima eficaz –
CME.
- Não pode ser usado como Desinfetante de Nível
Intermediário e para Suerfícies Fixas e Artigos não Críticos.

SANEANTES – Desinfetante de Alto Nível

-

DIOXIDO DE CLORO(CLO )
Concentração: 7%
Tempo de imersão: 15 min
Validade do produto em uso: 24 horas;
Teste de concentração: usar fita
Descartar após 24 horas ou antes, caso a concentração
altere
- Não necessita ativação
2

SANEANTES – Atenção!

Profissional que manipula
endoscópio contaminado deve usar
EPI apropriado para proteger contra
patógenos do sangue e outros
materiais potencialmente infectantes.
(Manual de processamento de
endoscópios AORN 2016)

O controle da qualidade da
água de diluição dos
saneantes é primordial para
a sucesso do processamento

Portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011

SANEANTES – Descarte!
Descarte: Comunicar com o Serviço de água e esgoto do
seu estado ou município
• Glutaraldeído: neutralização química com sulfito de
sódio 0,1% ou conforme orientação do fabricante.
• Ortoftalaldeído: 25 gramas de glicina por galão
• Ácido peracético: biodegradável.
• Quaternário + diamina= 1,5 Kg de Bentonita para cada
15 litros de solução
• Glocoprotamina: produto diluído pode ser descarta
pode ser descartado na rede de esgoto
• Dióxido de cloro: produto diluído pode ser descarta
pode ser descartado na rede de esgoto

SANEANTES: Problemas encontrados no processamento de
endoscópios
•Diluição inadequada do detergente enzimático
•Uso inadequado do desinfetante de alto nível
•Tempo inadequado de exposição (Ribeiro MM, et al 2013;
Alfa Ms 2013 ; Barbosa JM, 2010)
•Uso da solução em temperatura inadequada (Ribeiro MM,
et al 2013; alfa MS 2013; Barbosa JM, 2010)
•Falta de mensuração da concentração do produto
•Tempo de exposição inadequado do equipamento ao
saneantes; - glutaraldeído (Investigação de Ofstead em 2014-2015)
-

SANEANTES – Cuidados!
• Armazenar em local específico (prateleiras).
• Não expor ao sol, chuva, etc.
• A diluição deverá ser realizada por profissional
capacitado.
• Manter os frascos fechados ou os recipientes,
com o produto diluído, tampados.
• Monitorar a concentração do produto quando
indicado.
• Não reutilizar frascos vazios.
• Não misturar produtos.
• Secar bem o material antes de imergí-lo na
solução.
• Não misturar produtos saneantes : a eficácia é
comprovado no produto e não na mistura
• O tempo de imersão é aquele comprovado
laboratorialmente e o maior tempo entre os
micro-organismos testados. Está especificado
no rótulo do produto.

SANEANTES – legislações relacionadas à endoscopia
-RDC 63 de 25 de novembro de 2011- Boas Práticas de
Funcionamento para os Serviços de Saúde.
- RDC 185 de 22 de outubro de 2001 – regularização de
produtos para saúde.

-RDC 6 de 10 de março de 2013 – funcionamento dos
serviços de endoscopia
- RDC 55 de 14 de novembro de 2012 – Detergentes
enzimáticos

- RDC 2 de 25 de janeiro de 2010 – Gerenciamento de
tecnologias em saúde

SANEANTES – legislações relacionadas à endoscopia
- RDC 35 de 16 de agosto de 2010 – Produtos com ação
antimicrobiana (desinfetante de Alto Nível)
- RDC 33 de 16 de agosto de 2010 – Proibição do registro de
esterilização

de adequação de desinfetante de Alto Nível
- RDC 31 de 4 de julho de 2011 – indicação de esterilizantes
- RDC 8 de 27 de fevereiro de 2009 – medidas para redução
de infecção por MCR
- RDC 14 de 28 de fevereiro de 2007 – desinfetante para
Superfícies Fixas e Artigos não Críticos.
- RDC 40 de 5 de junho de 2008 – Produtos de limpeza e
afins

Se encontrarem algum produto com suspeita
de irregularidade, informe imediatamente à
ANVISA
Duvidas poderão ser sanadas diretamente
pelo 0800 642 9782

