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A lista mais apropriada de desinfetantes, para a qual a GCE pode direcionar os utilizadores, é fornecida pela Agência de 

Proteção do Ambiente dos Estados Unidos.  A Lista de desinfetantes N é aprovada para utilização contra SARS-CoV-2. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

A lista abrange uma variedade de marcas, métodos de aplicação e tempos de contacto.  Reconhece-se que muitas das 

marcas listadas podem não estar disponíveis na Europa e, se uma marca adequada não estiver disponível, deve ser 

feita uma escolha tendo em conta o ingrediente ativo e as recomendações específicas. A GCE não pode recomendar 

qual o método e desinfetante a utilizar para além do definido nas instruções de utilização do respetivo produto, mas com 

base no conhecimento dos teste de desinfetantes com produtos, pode fazer as seguintes recomendações: 

» Os produtos prontos a utilizar são preferidos 
» A aplicação de pulverização e a posterior limpeza é o método de aplicação preferido 
» Tempos de contacto baixos, tal como 1 minuto, são recomendados 
» Não utilize pesticidas líquidos 
» Não utilize produtos com longos tempos de contacto 

» A combinação de certos desinfetantes líquidos pode causar a opacidade dos vidros dos manómetros e a 
descoloração dos plásticos.  Em especial, evite os pesticidas e os métodos de aplicação que não funcionem com 
a pulverização. 

» Isopropanol pode causar degradação de O-rings e a deslocação de lubrificantes 
» A utilização de métodos de aplicação com pressão positiva pode causar danos nos produtos 
» Luz ultravioleta é um método alternativo, mas o GCE não tem orientações sobre como poderia ser usado  
» Limpeza e desinfeção da ligação de saída e de todas as áreas intervencionáveis (tais como os manípulos) é 

recomendado entre cada uso, e em cada passo quando o produto é manipulado. 
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