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Nota de Alerta n.º 002/2020 - DIVS/SUV/SES/SC 

 

ALERTA SANITÁRIO: ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DO ÁLCOOL ETÍLICO A 70% E 

ALERTA SOBRE OUTRAS CONCENTRAÇÕES DO PRODUTO 

 

 

A Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina (DIVS) ALERTA, devido as notícias que 

veiculam pelos meios de comunicação de falso conteúdo sobre o uso seguro do álcool etílico 

a 70%, bem como orienta a não utilizar o produto em outras concentrações. 

 

O álcool possui propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes para eliminar os 

germes mais frequentemente envolvidos em infecções, sendo imprescindível na realização 

de ações simples de prevenção como a anti-sepsia das mãos, a desinfecção dos ambientes.  

 

Além disto, é adquirido com baixo custo, possui fácil aplicabilidade e toxicidade reduzida. 

Uma das principais medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) é a higienização 

das mãos, que deve ser feita diversas vezes ao dia com água e sabonete líquido, sendo 

recomendado também o uso do álcool 70%, de preferência, em gel. 

 

O álcool combustível contém a substância Anidro e praticamente não possui água e tem em 

torno de 94% de álcool, além de ter outros aditivos nocivos à saúde podendo causar 

intoxicação e danos à saúde. Já o álcool 70% nas apresentações gel ou líquido são 

consideradas antissépticas ou sanitizantes que podem ser utilizadas no combate ao novo 

coronavírus. 

 

Sendo assim, a Diretoria de Vigilância Sanitária orienta que seja utilizado SOMENTE 

Álcool Etílico 70% na forma líquida, preferencialmente para superfícies, e Álcool Etílico 70% 

Gel preferencialmente para mãos. 
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Na aquisição do álcool a 70%, os consumidores devem estar atentos às seguintes 

informações: 

 

- O produto DEVE ter rotulagem com informações de procedência; 

- Graduação para utilização como antisséptico deverá ser 70% ou 77°GL; 

- Não comprar álcool em locais não licenciados ou de vendedores ambulantes; 

- Não adquirir álcool de bombas de postos de combustível. 

 

 

 

Florianópolis, 20 de março de 2020. 
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