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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
MUNICIPAL DA SAÚDE 

CENTRO DE SAÚDE AMBIENTAL 
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 
ORIENTAÇÕES PARA A COMPRA/AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% (LÍQUIDO OU GEL) 
 

No momento da compra de álcool para anti-sepsia das mãos devem ser observados os seguintes critérios: 
• A embalagem deve ser plástica, bem fechada, mantida em lugar fresco e protegida da luz solar. 
• Todo produto deve ter rótulo, o qual não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou 

ilegível.  
• Só adquira produtos cuja embalagem esteja intacta e limpa. 
• Todo rótulo deve conter: 

� Nome do produto, concentração (álcool 70% ou 77° GL), forma farmacêutica (solução ou gel), 
conteúdo (100 mL, 500 mL, etc.), indicação de uso (anti-sepsia/higienização da pele), 
composição, modo de usar, precauções e advertências; 

� Número do lote, datas de fabricação e validade e código de barras; 
� Nome do fabricante ou distribuidor ou importador, CNPJ, endereço completo e telefone; 
� Nome e número do conselho de classe do responsável técnico; 
� Os dizeres “Registro ANVISA/MS” e/ou “Produto Notificado ANVISA/MS”, seguido do número de 

Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE); 
� O número de telefone do SAC “Serviço de Atendimento ao Cliente”; 

 
Álcool clandestino, sem registro e/ou notificação na ANVISA/MS, não 

produz efeito anti-séptico e podem causar danos à saúde do usuário 
 

Ao comprar álcool para se proteger do vírus e prevenir a gripe, certifique-se 
de que está adquirindo um produto específico para a higiene/anti-sepsia das mãos 

 
Considerações gerais 
 

• Para evitar a contaminação pelo vírus H1N1 (gripe A), deve ser realizada a higienização das mãos com 
álcool na concentração de 70%. Porém quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou tiver entrado 
em contato com sangue e outras secreções corporais, devem ser lavadas com água e sabão.  

• Álcool etílico 70% ou 77 °GL (gel ou líquido) - inativa e mata microorganismos em geral e promove uma 
anti-sepsia mais prolongada, pois sua evaporação é mais lenta permanecendo mais tempo em contato com a 
pele e superfícies fixas. 

• Álcool com concentração menor que 70% não é eficaz. 
• Álcool 90% não é recomendado para higienização das mãos, pois pode causar irritação na pele. 
• Álcool para limpeza doméstica não deve ser usado nas mãos. O álcool em gel, encontrado na seção de 

limpeza dos supermercados, não é adequado para higienizar as mãos. O produto é indicado para a limpeza 
doméstica e contém Benzoato de Denatônio, uma substância amargante, usada como desnaturante, além da 
concentração de 48,6% não ser a recomendada.  

• Armazene o álcool longe dos alimentos, bebidas, medicamentos e cosméticos. 
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais. As embalagens coloridas acabam atraindo a atenção das 

crianças e animais, podendo provocar acidentes graves. 
• Não dilua/prepare/manipule o álcool gel ou líquido em casa, pois além de não promover a eliminação dos 

microorganismos da pele, podem causar acidentes especialmente para crianças. 
• No momento da compra leia com bastante atenção o rótulo do produto. 


