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Por que utilizamos o álcool 70% para desinfetar as mãos e embalagens? 
Por que não o álcool puro ou em outra concentração?

Em meio a pandemia de coronavírus, um dos produtos mais disputados

para limpeza e desinfecção das mãos e de embalagens tem sido o álcool 70%.

Este produto consiste em uma solução onde para cada  70 ml de álcool se

coloca 30 ml de água, contabilizando 100ml. Então, podemos dizer que o álcool

está a 70% (por cento, ou a cada cem). 

                                               

O álcool gel comercializado também está nesta concentração, mas em gel ao

invés  de  líquido.  Na  área  da  saúde,  “álcool”  refere-se  a  dois  compostos

químicos solúveis em água – álcool etílico (etanol) e álcool isopropílico.  Ele

sempre  foi  bastante  utilizado  em  hospitais  e  clínicas  para  eliminação  de

bactérias, vírus e fungos, tonando o ambiente asséptico (isto é, sem “vida” ou

sem microrganismos vivos).
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Mas  porque  não  utilizar  um  álcool  mais  forte,  mais  potente,  menos

diluído? Por que não usar o chamado álcool absoluto, cuja concentração é de

99,6% (chamado de “absoluto” pelos químicos)? Não seria mais eficiente, não

mataria mais vírus?

A resposta é não.  A razão por trás disso é o modo de ação do álcool

70%. O álcool 70% possui concentração  ótima,  ideal quimicamente, para o

efeito germicida. A destruição das proteínas do microrganismo (só lembrando,

a cpasula do vírus é feita de proteínas) faz-se mais eficientemente na presença

da água, pois esta facilita a entrada do álcool para dentro do microroganismo –

isto é: para o álcool entrar dentro do vírus ou da bactéria ele precisa de água e

nesta concentração de 70 para 30. Além disso, a presença desta água retarda

a  volatilização do  álcool  (que  significa  evaporar  muito  rápido),  permitindo

maior tempo de contato. Se fosse o álcool absoluto, ao ser colocado em suas

mãos, por exemplo, ele rapidamente se tornaria gás e evaporaria e não daria

tempo de agir sobre algum germe. 

Mas como chegaram à conclusão de que a concentração 70% é melhor

do  que  a  de  50%,  60%  ou  80%,  por  exemplo?  Muitas  pesquisas  foram

conduzidas,  e  podemos  citar  algumas  em  que  observaram  a  atividade

antimicrobiana do álcool em grau inferior a 50% e superior a 70%, concluindo

que essa atividade diminui acentuadamente nos dois extremos. Portanto, uma

boa atividade germicida ocorre entre 50 a 70%, sendo a máxima a 70% de

diluição.

Algumas outras vantagens do álcool 70% para limpeza das mãos seriam

seu baixo custo; facilidade de manipulação,  ser hipoalergênico (isto é,  não

causa alergias); ser incolor e não deixar resíduos e ter ação bem rápida como

germicida.

As mãos costumam ser  um dos maiores  meios  de contaminação de

nosso  corpo  por  microrganismos  patogênicos  (aqueles  capazes  de  causar

doenças), por que mexemos com elas em maçanetas, corrimãos, botões de

elevador, e muitas vezes as levamos a boca, roemos unhas, seguramos um

biscoito ou sanduíche, coçamos o rosto e os olhos. Daí a importância deste

cuidado de higiene sempre, ainda mais em uma pandemia. 



É sempre bom lembrar que a melhor forma de higienizar as mãos e

outras  partes  do  corpo  é  a  lavagem  com  água  e  sabão.  O  álcool  70% é

interessante para quando estamos fora de casa e precisamos higienizar as

mãos. 

O  coronavírus  tem,  além  da  capsula  de  proteínas,  uma  camada  de

gordura  (lipídica)  em volta.  Esta gordura,  se  conecta  com as moléculas de

sabão e rompe a  capsula  viral  –  os restos do vírus  são arrastados e vão,

literalmente, por água abaixo!

Fique em casa, fiquem seguros e lavem as mãos! Em breve estaremos juntos!


