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A desinfeção de superfícies deve ser elevada, tanto nas 
instalações de produção, distribuição ou venda, como 
em todos os espaços tais como corredores, escritórios, 
vestiários, veículos, etc. Produtos biocidas adequados 
devem ser usados para inativar o coronavírus, incluindo 
desinfetantes baseados em ácido peracético.

O ácido peracético (PAA) é um excelente agente 
antimicrobiano, muito eficaz contra uma ampla gama 
de microrganismos e pode ser usado em múltiplas 
aplicações, como desinfeção, branqueamento, adjuvante 
tecnológico, tratamento de água, entre outros.
Pode ser usado tanto em sistemas fechados quanto 
em superfícies abertas em indústrias de alimentos 
e agropecuária. Também pode ser usado como 
desinfetante ambiental.
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Na literatura científica, bem como nas recomendações 
recentemente emitidas por diferentes autoridades de 
saúde, é possível encontrar dados sobre a eficácia das 
substâncias ativas presentes nos produtos à base de PAA 
(PAA) contra SARS-CoV-2. Isso ocorre porque esses 
testes foram realizados contra vírus encapsulados, como 
SARS-CoV-2, contra outros coronavírus comparáveis 
ou sob condições que confirmam a eficácia virucida 
genérica. A tabela abaixo mostra os dados disponíveis 
na literatura, bem como recomendações oficiais.

ÁCIDO PERACÉTICO 
E INATIVAÇÃO DO 
CORONAVIRUS
A atual pandemia de coronavírus (COVID-19) é causada pelo vírus SARS-CoV-2, um 
coronavírus encapsulado que consiste numa única cadeia de RNA, que é transmitida 
principalmente pelo ar de pessoas infetadas e pelo contato com superfícies. Por esse motivo, 
a desinfeção de superfícies é juntamente com as medidas de higiene e proteção pessoal, 
uma estratégia prioritária no combate à pandemia, pois limitam as vias de contágio.



Na CHRISTEYNS, desenvolvemos procedimentos 
personalizados de limpeza e desinfeção para os nos-
sos clientes. A escolha entre os diferentes produtos é 
determinada por vários fatores. O serviço técnico da 
CHRISTEYNS fornecerá orientações sobre o produto 
mais adequado e as condições ideais de aplicação para 
cada caso.

A CHRISTEYNS, é principal produtora europeia de áci-
do peracético com mais de 25 anos de experiência, 
possui uma ampla gama de produtos PAA testados. A 
empresa trabalha em estreita cooperação com asso-
ciações industriais como o CEFIC (Conselho Europeu 
da Indústria Química). CHRISTEYNS é um membro fun-
dador do grupo de Registo de Ácido Peracético (PAR).

GAMA DE PRODUTOS

MIDA® CHRIOX F2 é um desinfetante espumante à 
base de ácido peracético para a indústria de alimentos.
Esta nova formula contém agentes de formação de 
espuma e estabilizadores que fornecem uma espuma 
estável e durável nas superfícies, proporcionando uma 
alta capacidade biocida para higienizar superfícies 
abertas.

PRODUTOS OPC (ESPUMANTES)

MIDA® CHRIOX F2

• Elevada capacidade biocida e amplo espectro de ação, 
mesmo na presença de resíduos orgânicos.

• Não gera resíduos perigosos.

• Pode ser utilizado sob a forma de espuma ou espuma 
controlada.

• Possibilidade de determinar a dose por condutividade.

• Uso por pessoal profissional.

• Baixo custo.

ACÇÃO VIRUCIDA CONTEÚDO TEMPO FONTE

Atividade contra o virus encapsulado 
(EN14476 - Vaccinia) Ácido Peracético 0.01 % 1 min (Rabenau 2010)

Atividade virucide de espectro li-
mitado (EN14476 - Adenovirus and 
Murine nororivurs)

Ácido Peracético 0.04 % 5 min (Becker 2017)

Atividade virucide geral (EN14476 
- Poliovirus, adenovirus and Murine 
nororivurs)

Ácido Peracético 0.15 % 5 min (Becker 2017)

Descontaminação SARS-CoV-2 em 
superfícies Peróxido de hidrogénio 0.5 % 1 min (Ministério da 

Saúde 2020)

Atividade contra o coronavírus huma-
no (HCov 229E) Peróxido de hidrogénio 0.5 % 1 min (Kampf 2020)

O quadro mostra os dados disponíveis na literatura, bem como nas recomendações oficiais.

VANTAGENS:



PRODUTOS CIP (NÃO ESPUMANTES)

A eficácia virucida do MIDA®  CHRIOX 5 foi testada 
contra os vírus Adenovírus, Influenza H1N1, Influenza 
H5N2, Poliovírus e Vaccinia, por meio dos testes EN 
14476 (Teste de suspensão quantitativa para avaliação 
da atividade viricida). O teste no vírus Vaccinia indica 

eficácia contra vírus encapsulados. A capacidade viru-
cida do BETELENE®  OX150, um produto semelhante 
ao MIDA®  CHRIOX 5, mas com maior concentração 
(15% PAA).

MIDA® CHRIOX 5 BETELENE® OX150

O PHAGO’SPORE é um desinfetante pronto a usar 
que foi testado (EN14476) contra o poliovírus, o 
adenovírus e o norovírus de murino, mostrando 
atividade virucida geral.

PRONTO A USAR



CONTROLO DE QUALIDADE

Desde a matéria-prima à produção e embalagem, in-
cluindo o transporte do produto acabado, são aplica-
dos rigorosos procedimentos de controlo de qualida-
de para garantir a máxima qualidade do produto final. 
Todos os produtos foram registados de acordo com 
Regulamento de Produtos Biocidas (Regulamento (UE) 
Nº 58/2012), obrigatório a partir de 1º de outubro

2017, portanto, foram submetidos a estudos rigorosos 
eficácia biocida e toxicologia. Para produzir PAA, A 
CHRISTEYNS possui uma unidade exclusiva totalmente 
automatizada, com certificação ISO 9001 e ISO 14001. 
O objetivo principal da Christeyns é fabricar PAA em 
condições seguras e com ótima estabilidade.

Como funciona o ácido peracético?

O PAA é uma substância ativa biocida resultante da 
combinação de peróxido de hidrogênio e ácido acético 
em água. A capacidade biocida é devida ao seu poder 
oxidante, superior à do cloro e dióxido de cloro.
O ácido peracético destrói a membrana celular externa 
dos microrganismos, provocando a sua morte. Por esse 
motivo, o espectro de ação do ácido peracético é mui-
to amplo contra patogénicos bacterianos e fungicidas, 
assim como em vírus e esporos. A atividade biocida do 
ácido peracético é menos afetada pela presença de re-
síduos orgânicos ou pela dureza da água.
 

A decomposição do ácido peracético produz água, oxi-
gênio e ácido acético, de modo que os resíduos após 
a desinfeção não são tóxicos e são facilmente solúveis 
em água, tornando-o um produto não prejudicial para 
o meio ambiente. Os produtos de ácido peracético es-
tão disponíveis como produtos sob a forma de espu-
ma, ideais para a desinfeção de superfícies e não es-
pumantes, adequados para circuitos e outros sistemas 
fechados.
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Informações toxicológicas e precauções de segurança 
podem ser encontradas nas Fichas de Dados de 
Segurança correspondentes para cada um dos 
produtos da linha DESINFETANTES À BASE DE 
ÁCIDO PERACÉTICO, que podem ser solicitadas em 
info.portugal@christeyns.com.

As informações contidas neste documento são 
apresentadas apenas para fins informativos. Esta 
informação pode ser modificada sem aviso prévio. A 
CHRISTEYNS não se responsabiliza pelo uso incorreto 
de seus produtos.

Estrada de Paço de Arcos, Zoom Business Park 
- Edificio E, Escritório 1   2735 307 Cacém
T + 35 1 21 427 63 90
E info.portugal@christeyns.com


