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Álcool  70% na prevenção do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2).
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Alguns estabelecimentos estão colocando
álcool gel na entrada para quando
adentrarmos passarmos na mãos, porém se
alguém que estiver com a doença passar o
álcool e, logo depois, outra pessoa que não
esteja com o vírus tiver o mesmo contato
com o vasilhame, poderá ser contaminado,
mesmo passando o álcool?



✓ O ideal é aplicar o produto na 
palma de uma mão e espalhá-lo 
pelas duas mãos.

✓ O gel deve ser aplicado em todas 
as superfícies das mãos e dedos 
até secar.

✓ O procedimento deve durar 
aproximadamente 20 segundos.

(Recomendação da Anvisa e OMS)

Neste caso não será contaminado, pois mesmo que
uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus
manuseie o vasilhame contendo álcool gel, o próximo
indivíduo a utilizar, mesmo que se contamine, a
fricção antisséptica do álcool gel depositado nas
mãos, matará os vírus, porventura, ali existente.



O álcool 70% tem ação antimicrobiana,
agindo contra bactérias, fungos e vírus
(incluindo o novo coronavírus).
Concentrações diferentes desta não
terão o mesmo efeito antimicrobiano.
Além disso, álcoois em concentrações
maiores poderão evaporar rapidamente,
diminuindo sua eficácia, além de
ressecar a pele, levando a formação de
fissuras e rachaduras, o que pode servir
como porta de entrada a bactérias.

A eficácia dos produto acontece
porque o coronavírus é revestido
com um camada de gordura que o
protege. Quando em contato com
sabão ou álcool gel 70%, por
exemplo, a camada se dissolve,
matando o vírus.



A higiene das mãos é fundamental
para evitar viroses , lembrando que
são elas que podem deslocar os
microorganismos presentes nas
superfícies para o nosso rosto e
mucosas.

No caso dos coronavírus, o
álcool gel pode ser eficaz, mas
apenas como uma medida
temporária, enquanto você
não tem acesso a água e
sabão.

# Lave as mãos!
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