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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730,  - Bairro Centro, CEP: CEP 59012-240, Natal-RN

Site - h�p://www.saude.gov.br

 

NOTA INFORMATIVA Nº 1/2020 - SESAP - SUVAM - CEATOX

 

Assunto: Cuidados importantes para u�lização segura do Álcool em Gel a 70%

 

 

Considerando que o enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19
envolve um conjunto de ações e medidas que visam atuar diretamente sobre as condições ambientais,
sociais e biológicas, no âmbito individual e cole�vo, para prevenir, controlar e impedir a disseminação da
doença;

Considerando que as medidas de higiene são consideradas primordiais para a proteção dos
indivíduos e para o bloqueio da cadeia de transmissão do vírus;

Considerando que, além da recomendação da lavagem das mãos com água e sabão como
medida eficiente de descontaminação, o álcool em gel na concentração de 70% também pode ser
u�lizado para o mesmo fim;

Considerando que muitas pessoas passaram a u�lizar o álcool em gel a 70%, em ambiente
domiciliar, para a higienização das mãos aliado ao isolamento social e ao uso de máscaras, faz-se
necessário chamar atenção para informações relevantes sobre este assunto.

A descontaminação das mãos, objetos e super�cies com álcool em gel está recomendada e
não oferece riscos desde que o produto seja u�lizado em obediência às orientações específicas. Contudo,
são comuns situações onde este produto está envolvido em casos de intoxicação. O uso indevido pode
estar relacionado à ingestão, inalação ou mesmo contato com olhos e mucosas além de queimaduras.

A permanência dos indivíduos em casa, principalmente crianças e adolescentes, pode
promover um aumento no risco de intoxicação pela u�lização indevida de produtos químicos, venenos,
medicamentos entre os quais se encontra o álcool em gel. Sendo assim torna-se importante redobrar os
cuidados nestes ambientes para evitar acidentes. Seguem abaixo algumas indicações acerca do uso
seguro:

Guardar/acondicionar o produto em local apropriado (armários fechados ou prateleiras altas) e
fora do alcance das crianças, adolescentes, idosos e outros quaisquer indivíduos com
comprome�mento da capacidade de julgamento, estes, sempre que precisarem u�lizar, devem
fazê-lo sob a supervisão de um adulto;

Se houver a opção pela u�lização de dispensers ou frascos em locais com maior circulação de
pessoas é importante que sejam afixadas placas/cartazes contendo informações do uso e
destacando os riscos;
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Não disponibilizar o produto próximo a fogões e churrasqueiras;

Após a aplicação nas mãos é importante cer�ficar-se que estas estão secas antes de realizar
qualquer a�vidade.

Apesar da permanência em casa ser imprescindível no controle da pandemia do novo
Coronavírus é de suma importância que isto ocorra num ambiente seguro e livre de acidentes. Sendo
assim, a u�lização adequada do álcool em gel é uma interferência relevante para reduzir o risco de
intoxicações.

Para orientação em caso de dúvidas ou ocorrência de acidentes o Centro de Informações
Toxicológicas do Rio Grande do Norte - CEATOX RN está disponível 24 horas através dos telefones (84)
98803-4140/98125-1247 ou 0800 281 7005.

 

Natal/RN, 24 de maio de 2020.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE DE LIMA DOS SANTOS,
Responsável Técnica do CEATOX/RN, em 24/05/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ALINE ROCHA DE PAIVA COSTA, Subcoordenadora de
Vigilância Ambiental, em 26/05/2020, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por NEUMA LUCIA DE OLIVEIRA, Coordenadora de Promoção
à Saúde, em 27/05/2020, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5660758 e
o código CRC 4D99EFA8.
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