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Produtos de Clorexidina e a sua Utilização nos  
Cuidados de Saúde 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu no ano de 2013, 7,1% de digluconato de clorexidina (que fornece 
4% de clorexidina) aos cuidados do cordão umbilical, na sua Lista Modelo de Medicamentos Essenciais para 
Crianças, garantindo deste modo eficácia comprovada a clorexidina, na redução da mortalidade neonatal nas 
comunidades e locais de atenção primária nos países em desenvolvimento. 1,2  A clorexidina tem sido utilizada 
na qualidade de anti-séptico por mais de 50 anos em seres humanos assim como em animais. Encontra-se 
disponível em diferentes concentrações sob várias indicações. A concentração de 7,1% que é utilizada no 
cuidado do cordão umbilical, é uma nova formulação. Este documento enumera outras apresentações 
existentes, bem como a respectiva utilização prevista no âmbito dos cuidados de saúde (tabela 1), e o resumo 
dos ensaios que utilizaram diferentes formulações e aplicações de clorexidina, com vista à melhoria da saúde do 
recém-nascido (figura 1).  
Além disso, a figura 1 apresenta um resumo dos ensaios que contribuiram para aplicação da clorexidina noutras 
concentrações, visando reduzir a mortalidade neonatal nos países em desenvolvimento. Tal como podemos ver,  
esses (outros) métodos de aplicação produziram efeitos mistos, que contrastam com o efeito da redução da 
mortalidade neonatal consistente, observados nos ensaios utilizando 7,1% de digluconato de clorexidina para o 
cuidado do cordão umbilical. 1,2 

Figure 1. Ensaios clínicos realizados nos países em desenvolvimento que calculam o efeito da clorexidina 
sobre a mortalidade neonatal3,4,5,6,7 

 

 

 

  

País: Nepal7 

Aplicacão: Toalhetes de corpo de 
recém-nascidos 
Concentracão: 0.44% 
Resultado: Redução da 
mortalidade neonatal apenas entre 
bebês no nascimento 

País: Paquistão6 

Aplicacão: Toalhetes de corpo vaginal e de  
recém-nascidos 
Concentracão: 0.60% (clorexidina diacetate) 
Resultado: Não houve redução da mortalidade 

País: Egipto4 
Aplicacão: Toalhetes de corpo vaginal e de  
recém-nascidos 
Concentracão: 0.25% 
Resultado: Redução da mortalidade neonatal 

País: Malawi3 
Aplicacão: Canal de parto e toalhetes de corpo de recém-
Concentracão: 0.25% 
Resultado: Redução da mortalidade neonatal 

País: África do Sul5 
Aplicacão: Toalhetes de corpo vaginal e de recém-
Concentracão: 0.50% 
Resultado: Não houve redução da mortalidade 
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Tabela 1. Exemplos de Produtos de Clorexidina e sua Utilização nos Cuidados de Saúde 

Produto 

Concentração de 
gluconato de 
clorexidina 

Ingrediente de 
álcool Utilização nos Cuidados de Saúde 

Solução tópica (gel ou líquido) 7.1% Nenhum Cuidados do cordão umbilical para evitar a 
sepse e reduzir a mortalidade neonatal 

Solução tópica (líquido, pano, 
aplicadores de esponja, 
cotonetes) 

2% , 3.15%, 4%, or 5% álcool isopropílico 
(panos sem álcool 

disponível) 

Preparação da pele para a cirurgia, 
procedimentos invasivos, linhas centrais para 
prevenir infecções hospitalares adquiridas 

Solução para friccionar 
(detergente líquido) 

2% or 4% álcool isopropílico  Banho pré-operatório, limpeza geral da 
pele para evitar infecção hospitalar 
adquirida  

 Esfregamento e desinfecção das mãos no 
acto pré-operatório, para se evitar a 
propagação de microorganismos 

Solução de irrigação [lavagem] 
(clorexidina e cetrimide) 

0.015% or 0.05% Nenhum Lavagem de feridas para prevenir a infecção 

Creme tópico (clorexidina e 
cetrimide) 

0.1% álcool 
cetoestearílico 

Lavagem da ferida (crème de primeiros 
socorros) para prevenir a infecção 

Toalha 2% Nenhum Tomar banho diáriamente na unidade de 
terapia intensiva (UTI) para evitar infecção 
hospitalar adquirida 

Gaze 0.5% 
(acetato de clorexidina) 

— Curita para ferida ou queimadura para prevenir 
a infecção 

Penso cateter (almofada de gel, 
espuma disco, curativo 
transparente semi-permeável) 

2% Nenhum Curativos cateter para evitar infecção 
hospitalar adquirida 

Solução para esfregar as mãos 
(gel) 

0.5% or 1% Etanol Limpeza das mãos higienização para evitar a 
propagação de microorganismos 

Solução Dental (lavagem oral ou 
pulverização) 

0.12% or 0.2% Etanol  Descontaminar a cavidade oral para 
prevenir a pneumonia associada à 
ventilação mecânica 

 Doença periodontal e tratamento da 
mucosite 

Solução de reserva concentrada 20% Nenhum Preparação de diluições para limpeza da pele e 
desinfecção total 

— Não disponível. 
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