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FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

AGENTES SANEANTES

O QUE SÃO SANEANTES (Lei 6360)– Substâncias ou

preparações destinadas à higienização, desinfecção ou

desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou

públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de

água, compreendendo:

FUNGICIDAS PARA PISCINAS; DESINFETANTE DE ÁGUA

PARA O CONSUMO HUMANO ; ÁGUA SANITÁRIA;

PRODUTOS BIOLÓGICOS; INSETICIDAS; RATICIDAS;

JARDINAGEM AMADORA E REPELENTES.

�ALVEJANTES; DESINFETANTES; DESODORIZANTES;

ESTERILIZANTES E ALGICIDAS PARA PISCINAS.

Principais regulamentações:

Resolução  - RDC nº 184, de 22/10/2001 ⇒⇒⇒⇒ Ex.: 
Detergente enzimático
Requisitos Gerais para o registro de Produtos Saneantes, 
de Uso Domiciliar, Institucional e Profissional.

Portaria nº 15, de 23/08/1988 ⇒⇒⇒⇒ Ex.: aldeído
Determina que o requisitos para o registro de produtos 
saneantes com finalidade antimicrobiana para artigos 
críticos e semi-críticos.



06/05/2014

2

Resolução nº 14, de 28/02/2007 ⇒⇒⇒⇒

Revoga parcialmente a Portaria nº 15, de 23 de agosto de

1988 e aprova o regulamento técnico para produtos

saneantes não críticos.

Resolução RDC nº 40, de 05 de junho de 2008

Condições para o registro dos produtos saneantes com

ação de limpeza e afins;

�Resolução  - RDC nº 184, de 22/10/2001
Classificações:

� Finalidade de emprego:
� LimpezaLimpeza:: ParaPara removerremover sujidadessujidades ee parapara mantermanter emem
estadoestado dede asseioasseio ambientes,ambientes, utensílios,objetosutensílios,objetos ee
superfíciessuperfícies..

� Desinfestação: Para matar ou repelir animais
sinantrópicos que se encontram em ambientes,
objetos e superfícies inanimadas, através de processos
físicos ou químicos.

�� AntimicrobianoAntimicrobiano:: ParaPara destruirdestruir ouou inibirinibir oo
crescimentocrescimento dede microrganismosmicrorganismos emem ambientesambientes nosnos
objetosobjetos ee superfíciessuperfícies inanimadasinanimadas..

�Resolução - RDC nº 184, de 22/10/2001
Classificações:

� Finalidade de emprego:

� Jardinagem amadora: Para controlar pragas e
doenças, em jardins e plantas ornamentais além de
revitalizar e embelezar plantas ornamentais.

� Limpeza e antimicrobiano: Para finalidade de
limpeza com ação antimicrobiana.

�Resolução - RDC nº 184, de 22/10/2001
Classificações:

� Aplicação/manipulação

� UsoUso ProfissionalProfissional:: SãoSão osos produtosprodutos que,que, porpor suasua formaforma
dede apresentação,apresentação, toxicidadetoxicidade ouou usouso específico,específico, devemdevem serser
aplicadosaplicados ouou manipuladosmanipulados exclusivamenteexclusivamente porpor profissionalprofissional
devidamentedevidamente treinado,treinado, capacitadocapacitado ouou porpor empresaempresa
especializadaespecializada..

�Resolução - RDC nº 184, de 22/10/2001
Classificações:

� Finalidade de emprego:

� Domiciliar: Em ambientes domiciliares ou similares,
utensílios, objetos e superfícies inanimadas.

� Institucional: Em ambientes públicos e/ou coletivos, em
lugares de uso comum, em objetos e superfícies
inanimadas de instituições, tais como: escolas, cinemas,
áreas comuns de condomínios entre outros.

�Resolução  - RDC nº 184, de 22/10/2001
Classificações:

� Finalidade de emprego:

� Industrial: Em ambientes e equipamentos industriais
excluindo-se as matérias primas.Incluem-se nessa
destinação os auxiliares de produção ou de processo com
finalidade saneante, tais como: desinfetantes para
industria alimentícia, os desincrustantes para industria de
laticínios entre outros.
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�Resolução  - RDC nº 184, de 22/10/2001
Classificações:

� Finalidade de emprego:

�� AssistênciaAssistência àà saúdesaúde:: Em ambientes públicos e/ou
coletivos, em lugares de uso comum, em objetos e
superfícies inanimadas em instituições de assistência à
saúde, tais como: hospitais, clínicas, lavanderias
hospitalares, consultórios entre outros.

�Resolução  - RDC nº 184, de 22/10/2001
� Para efeito de registro, os produtos são
classificados como de Risco I e Risco II

Risco I - compreendem os saneantes domissanitários e
afins em geral, excetuando-se os classificados como de
Risco II.

�Resolução  - RDC nº 184, de 22/10/2001
�Para efeito de registro, os produtos são
classificados como de Risco I e Risco II:

Risco II - compreendem os saneantes domissanitários e
afins que sejam cáusticos, corrosivos, os produtos cujo
valor de pH, em solução a 1% p/p à temperatura de 25º C
(vinte e cinco graus Celsius), seja 11,5 <= pH <= 2,
aqueles com atividade antimicrobiana, os desinfestantes
e os produtos biológicos à base de microorganismos.

�Portaria n.º 15 de 23 de agosto de 1988
DEFINIÇÕES:

� ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS: Objetos e equipamentos
odontológicos, médicos e hospitalares que entram em contato
com mucosas.

� ARTIGOS CRÍTICOS: Objetos, equipamentos e instrumentos
odontológicos, médicos e hospitalares, bem como seus
acessórios, que entram em contato com tecidos sub-epiteliais,
tecidos lesados, órgão e sistema vascular.

�Portaria n.º 15 de 23 de agosto de 1988
DEFINIÇÕES:

� SUPERFÍCIES FIXAS: aquelas com grande extensão, tais com pisos,
paredes e que não entram em contato com o paciente.

�� DESINFETANTESDESINFETANTES:: formulaçõesformulações queque têmtêm nana suasua composiçãocomposição substânciassubstâncias
microbicidasmicrobicidas ee apresentamapresentam efeitoefeito letalletal parapara microorganismosmicroorganismos nãonão
esporuladosesporulados..

� DESODORIZANTES: não apresentam efeito letal sobre os
microorganismos, mas inibem o seu crescimento e multiplicação.

�� ESTERILIZANTESESTERILIZANTES:: apresentamapresentam microbicidasmicrobicidas comcom efeitoefeito letalletal sobresobre
microrganismosmicrorganismos esporuladosesporulados..

�Portaria n.º 15 de 23 de agosto de 1988

Ativos aprovados:

A-ALDEÍDOS: formaldeído, glioxal, glutaraldeído e
paraformaldeído.
B - FENÓLICOS
C - QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO
D - COMPOSTOS INORGÂNICOS LIBERADORES DE CLORO ATIVO
E - COMPOSTOS ORGÂNICOS LIBERADORES DE CLORO ATIVO
F - IÔDO E DERIVADOS
G - ÁLCOOIS E GLICÓIS
H - BIGUANIDAS
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� Portaria n.º 15 de 23 de agosto de 1988

Ativos aprovados:

� ÁCIDO PERACÉTICO, para uso das formulações de
desinfetantes/esterilizantes (Portaria nº 122, de 29/11/1993)

� PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO como esterilizante e desinfetante
para artigos semi-críticos (Resolução - RDC nº 39, de
28/04/2000)

� ORTOFTALALDEÍDO, para uso das formulações de
desinfetantes hospitalares para artigos semi-críticos (Resolução
RE nº 3353, de 26/10/2007)

OBRIGADO !!!
jailsonpucsp@gmail.com


