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São Paulo, 9 de Setembro de 2020. 
 
A 
Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
A/C: Sr. Webert Gonçalves de Santana – Coordenação de Saneantes (COSAN) 
E-mail: saneantes@anvisa.gov.br  
 
Assunto: Questionamentos e Posicionamento do GMP ( Grupo Multidisciplinar Paulista) sobre o 
produto - Feel Care Alta Proteção - amplamente difundido no mercado através de mídias escritas, 
televisivas e sociais 
 
O Brasil e o mundo atravessam situações desafiadoras em decorrência da pandemia do novo 
Coronavírus (SARS-Cov-2). Ao longo desses meses temos acompanhado o expressivo trabalho 
desta agência norteando as pessoas de modo geral, profissionais e instituições de assistência à 
saúde contribuindo de modo a minimizar a exposição e consequente contaminação por este vírus. 
 
O GMP corrobora e apoia as iniciativas dessa agência e vem solicitar atenção do seu grupo de 
técnicos especializados no sentido de contribuir com informações adequadas a sociedade 
brasileira no tocante aos riscos de produtos alardeados como soluções inovadoras de combate ao 
novo Coronavírus.  
 
O custo social em função de políticas públicas implementas tomando por base produtos como o 
FeelCare Alta Proteção podem gerar impactos pessoais, sociais, ambientais e sanitários 
negativos e por conseguinte acarretar em significativo incremento no custo econômico ao erário 
público, em especial dado que cerca de 70% da população nacional é diretamente atendida pelo 
SUS ( Sistema Único de Saúde ). 
 
O GMP tomou conhecimento através de promoção largamente realizada por comercializadores do 
produto Feel Care Alta Proteção através de diversos meios de comunicação, motivando nossa 
ação de questionamento e posicionamento junto a esta agência. 
 
Em pesquisas próprias realizadas por membros do grupo, acessando os laudos, FISPQ e 
instruções de uso, nota-se que: 
 
1 ) O produto não tem registro junto a esta agência e alega estar sendo comercializado em 
conformidade com a RDC 350/2020. Abaixo print de tela da interação realizada via Instagram com 
comercializador do produto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saneantes@anvisa.gov.br
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A formulação, segundo a FISPQ disponível (Anexo 1), informa que a formulação do produto tem 
diversos componentes, sendo o Álcool Cereal (CAS-64-17-5 / EC 200-578-6) apenas 1 deles, 
representando, 15-20% da formulação. 
 
O GMP pergunta, esta agência entende que o produto em questão está em conformidade com a 
RDC 350/2020 por ter 1 (hum) composto de sua formulação sendo Álcool Cereal ? 
 
A posição do GMP é que este produto não está em conformidade com a legislação vigente, pois 
a RDC 350/2020 é clara e apenas as seguintes substâncias são aprovadas para produção 
mediante uso desta RDC. São elas: Álcool etílico 70% (p/p); álcool etílico glicerinado 80%; 
álcool gel; álcool isopropílico glicerinado 75%; e digliconato de clorexidina 0,5%. 
 
2 ) O produto em questão tem em sua formulação: 
 
Izotiazolinona ( CAS 55965-84-9 / EC 911-418-6 ) – Segundo informações obtidas junto a ECHA 
(European Chemicals Agency, link: www.shorturl.at/hmvwS ) e Common Chemistry (CAS, 
Americam Chemical Society – link: www.shorturl.at/aAIP9 ), esta substância é fatal se ingerida, é 
fatal em contato com a pele, é fatal se inalada, causa queimaduras na pele e lesões oculares 
graves, é muito tóxica para a vida aquática, é muito tóxica para a vida aquática com efeitos 
duradouros, causa lesões oculares graves, pode causar uma reação alérgica na pele e pode 
causar irritação respiratória. 
 
O GMP pergunta e solicita, esta agência entende que o produto em questão, com a finalidade 
que se destina, está adequado para livre comercialização ? Por favor, pedimos consultar as 
informações de segurança da substância 
 
A posição do GMP é que este produto, caso venha ser submetido para registro junto a esta 
agência, deva ter sua comercialização restrita a uso profissional e claras instruções sobre a não 
permanência de pessoas no ambiente onde for aplicado deva ser estabelecida em seu rótulo, 
instrução de uso e FISPQ. 
 
Obs.: Não há informação na FISPQ disponível da concentração / quantidade deste componente. 
 
3 ) O produto em questão tem em sua formulação: 
 
Butano ( CAS 106-97-8 / EC 203-448-7 ) – Segundo informações obtidas junto a ECHA (European 
Chemicals Agency – link: www.shorturl.at/zAQT0 ) e Common Chemistry ( CAS, Americam 
Chemical Society – link: www.shorturl.at/pCNWZ ), esta substância é um gás extremamente 
inflamável, contém gás sob pressão e pode explodir se aquecida, é carcinogênica e mutagênica. 
 
O GMP pergunta, esta agência entende que o produto em questão, com a alegação de utilização 
para vaporização aérea, tendo em vista sua capacidade explosiva e, também, carcinogênica e 
mutagênica, está adequado para livre comercialização ? 
 
A posição do GMP é que este produto, tem alto risco associado para a saúde de usuários, seja 
qual for o ambiente aplicado e sua aprovação para o uso propagado através das diversas mídias 
deve ser cuidadosamente estudado por esta agência em vista da saúde dos usuários. 
 
Obs.: Não há informação na FISPQ disponível da concentração / quantidade deste componente. 
 
4 ) O produto em questão tem em sua formulação: 
 
Propano ( CAS 74-98-6 / EC 200-827-9 ), Segundo informações obtidas junto a ECHA (European 
Chemicals Agency – link: www.shorturl.at/iMNUV ) e Common Chemistry ( CAS, Americam 

http://www.shorturl.at/hmvwS
http://www.shorturl.at/aAIP9
http://www.shorturl.at/zAQT0
http://www.shorturl.at/pCNWZ
http://www.shorturl.at/iMNUV
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Chemical Society – link: www.shorturl.at/pCNWZ ), esta substância é um gás extremamente 
inflamável. 
 
O GMP pergunta, esta agência entende que o produto em questão, com a alegação de utilização 
para vaporização aérea, tendo em vista sua capacidade explosiva está adequado para 
comercialização ? 
 
A posição do GMP é que este produto, caso venha ser submetido para registro junto a esta 
agência, deva ter sua comercialização restrita a uso profissional e claras instruções sobre sua 
capacidade explosiva devam ser estabelecida em seu rótulo, instrução de uso e FISPQ. 
 
Observações sobre os pontos 3 e 4: 
 
Abaixo relação de sites onde pode ser encontrada propagação de informações sobre o produto e 
seu uso (Links última vez acessados em 03/09/2020): 
 
Link da página Atacadão da Limpeza no Facebook: 
 
https://www.facebook.com/100571085003823/posts/142906487436949/?vh=e&extid=YDyiCLQm2
SLQKc27&d=w 
 
Neste link há alegação de que a desinfecção do ambiente ocorre em 10 minutos. 
 
O GMP pergunta: Aonde pode ser encontrada a evidência ( laudo, estudo clínico ou cientifico 
e/ou estudo in vivo ) desta afirmação ? 
 
Ainda neste link, há instrução de remover e desconectar tudo da tomada. 
 
O GMP pergunta: Dada esta instrução, como pode ter sido realizada a demonstração deste 
produto em trens ligados, ou seja, em funcionamento, da CPTM e Metrô de SP onde é sabido que 
há alta voltagem ? 
 
Neste link, pudemos obter a seguinte instrução de uso: https://negocioaolado.com.br/pt-
BR/ricardoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, observem o nosso destaque para o ponto 2. Novamente reforçamos. Como, produto 
com esta instrução, pôde ser demonstrado nos trens da CPTM e Metrô de SP e ainda afirmarem 
que são seguros se nestes há alta voltagem ? 

http://www.shorturl.at/pCNWZ
https://www.facebook.com/100571085003823/posts/142906487436949/?vh=e&extid=YDyiCLQm2SLQKc27&d=w
https://www.facebook.com/100571085003823/posts/142906487436949/?vh=e&extid=YDyiCLQm2SLQKc27&d=w
https://negocioaolado.com.br/pt-BR/ricardoo
https://negocioaolado.com.br/pt-BR/ricardoo
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https://www.youtube.com/watch?v=NeSt3A4DvCg 
 
http://www.sieeesp.org.br/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1391&cntnt01r
eturnid=70 
 
https://globoplay.globo.com/v/8783977/?fbclid=IwAR128Q8CQXS6bKd5U0X6Uxt-
sN0QewigOs71hYUTAr8386D1makljKobSSk 
 
https://globoplay.globo.com/v/8784379/ 
 
https://globoplay.globo.com/v/8783573/ 
 
Entendemos que esta propagação, realizada através de diferentes mídias, de produto não 
registrado, com componentes cancerígenos e inflamáveis, com incorretas instruções de uso, leva 
usuários a realizarem seu uso indiscriminado, colocando-se em risco, entenderem que seu uso 
pode ser realizado com presença de pessoas e que não há qualquer risco em sua utilização. 
 
As mídias prestam serviço de grande valor a população, contudo, devem, também, atentar-se aos 
regramentos existentes de modo a não propagar o incorreto. 
 
Sobre os laudos apresentados: 
 
O laudo técnico de ação virucida para o produto em questão, emitido pela Unicamp (Anexo 2), 
nos parece estranho tendo em vista que foi emitido por laboratório NB2 (Nível de Biossegurança / 
Biosafety Level 2) conforme consta do próprio laudo. Sabe-se que o SARS-CoV-2 é um vírus 
envelopado similar ao H1N1, eliminado por processos de limpeza simples utilizando Água e 
Sabão e produtos desinfetantes, contudo, sua manipulação ou a manipulação de cepas similares, 
exige cuidados importantes, pois não deixa de ser um vírus e devido ao seu alto potencial 
contaminante além da aerossolização, o nível de biossegurança requerido para manipulação de 
vírus é o NB3 (Nível de Segurança 3 / Biosafety Level 3) em conformidade com as 
recomendações do Manual de Segurança em Laboratório da Organização Mundial da Saúde ( 
link: www.shorturl.at/stGU9 ). 
 
A certificação agrega confiança na capacidade do laboratório em gerar dados precisos e 
reproduzíveis. Nos laboratórios renomados os testes em processo e os relatórios finais são 
auditados por um especialista em garantia de qualidade para assegurar a integridade do estudo e 
a validade dos dados. Questiona-se se esses princípios foram adotados pelos laboratórios em 
questão, pois muito se debate sobre a confiabilidade da informação científica durante a pandemia 
( Link: www.shorturl.at/beoxQ ). 
 
Outro ponto que nos chama atenção refere-se aos ensaios serem realizados in vitro. A efetividade 
in vitro é igual a in vivo ? 
 
Não obstante, este mesmo laboratório emitiu outras aprovações como para cabine de desinfecção 
( www.shorturl.at/muFY1 e www.shorturl.at/xCUZ4 e www.shorturl.at/cmCH6 ) de pessoas (!?). 
 
O laudo de ação sanitizante, emitido pelo IPT (Anexo 3), traz pontos no mínimo, intrigantes. Por 
favor, observem abaixo: 
 
Alega-se no relatório que foram avaliados microrganismos aeróbios mesófilos ( sendo muitos 
microorganismos de alimentos ), os quais, incluem, por exemplo, Lactobacillus spp, Streptococcus 
spp, Lactococcus spp e Coliformes spp. Porque destacamos este ponto e trouxemos este 
exemplo de microrganismos, é sabido que diversos trens da CPTM e Metrôs dispõe de Ar 

https://www.youtube.com/watch?v=NeSt3A4DvCg
http://www.sieeesp.org.br/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1391&cntnt01returnid=70
http://www.sieeesp.org.br/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1391&cntnt01returnid=70
https://globoplay.globo.com/v/8783977/?fbclid=IwAR128Q8CQXS6bKd5U0X6Uxt-sN0QewigOs71hYUTAr8386D1makljKobSSk
https://globoplay.globo.com/v/8783977/?fbclid=IwAR128Q8CQXS6bKd5U0X6Uxt-sN0QewigOs71hYUTAr8386D1makljKobSSk
https://globoplay.globo.com/v/8784379/
https://globoplay.globo.com/v/8783573/
http://www.shorturl.at/stGU9
http://www.shorturl.at/beoxQ
http://www.shorturl.at/muFY1
http://www.shorturl.at/xCUZ4
http://www.shorturl.at/cmCH6
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Condicionado, o qual, tem como objetivo reduzir a temperatura ambiente dos vagões, os quais 
podem ter influenciado diretamente o crescimento destes tipos de microrganismos. 
 
 
Alega-se, também, que houve monitoramento da ação residual do produto, durante o período de 7 
dias, contudo, em nenhum, absolutamente nenhum ponto do relatório técnico é destacada a 
detecção de qualquer resíduo do produto e/ou de suas partes. 
 
O GMP pergunta:  
 
1 ) Em conformidade com o que afirma o relatório, quais foram os resíduos detectados e sua 
efetiva ação ? 
 
2 ) Como pôde chegar a afirmação de que resíduos foram responsáveis pela ação antimicrobiana 
de 7 dias ? 
 
Alega-se, também, que foi dada a orientação para que as equipes de limpeza realizassem a 
limpeza apenas com detergente neutro, contudo, em nenhum, absolutamente nenhum ponto do 
relatório técnico há a informação de que isto foi feito e/ou de que houve acompanhamento de que 
a limpeza foi, realmente, realizada desta forma. 
 
O GMP pergunta:  
 
1 ) Mediante a falta de acompanhamento dos processos de limpeza, como é possível concluir que 
não houve a aplicação de outro produto durante os processos de limpeza ? 
 
2 ) Sabendo que a população vem utilizando largamente Álcool Gel 70% para assepsia das mãos, 
pode este ponto ter influenciado na leitura e resultados dos testes ? 
  
Nas Tabelas 5 e 7 (abaixo), há inconsistência na apresentação dos dados, pois na Tabela 5 é 
claro o crescimento e/ou recrescimento de UFC´s (Unidades Formadoras de Colônia) e na Tabela 
7 há demonstração de queda permanente. 

 
O GMP pergunta:  
 
1 ) Mediante este crescimento / re-crescimento, como é possível concluir que houve persistência 
do efeito sanitizante como afirma o relatório ? 
 
2 ) Quais foram os microrganismos identificados e qual foi o crescimento de cada um ? 
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Observa-se queda na Tabela 5, contudo, mantendo-se o ritmo de crescimento a recolonização é 
clara. 
 
Nas Tabelas 6 e 8 (abaixo), similar a comparação demonstrada acima, novamente há 
inconsistência na apresentação dos dados, pois na Tabela 6 há claro crescimento e/ou re-
crescimento de UFC´s (Unidades Formadoras de Colônia) e na Tabela 8 há demonstração de 
queda permanente.  

 
Adicionalmente, ainda nas tabelas 6 e 8 nota-se o crescimento (mesmo que pequeno) e depois a 
queda, contudo, em nenhum ponto do relatório há avaliação do porquê, presume-se que seja por 
conta do efeito residual. 
 
Observa-se queda na Tabela 6, contudo, mantendo-se o ritmo de crescimento a recolonização é 
clara. 
 
O GMP pergunta:  
 
1 ) Mediante este crescimento / re-crescimento, como é possível concluir que houve persistência 
do efeito sanitizante como afirma o relatório ? 
 
2 ) Quais foram os microrganismos identificados e qual foi o crescimento de cada um ? 
 
Alega-se no relatório que “foi possível detectar persistência do efeito sanitizante nas superfícies 
dos vagões tratados com o produto”, contudo, como já relatado anteriormente, não há qualquer 
medição dos componentes residuais que, potencialmente, poderiam indicar efeito contra 
microrganismos e, também, como demonstraram os próprios gráficos, não há persistência de 
ação sanitizante, pois houve crescimento de microrganismos durante o processo de incubação. 
 
Posicionamento do GMP: 
 
Entendemos que inovações devem ser estimuladas e que nosso país tem tudo para ser grande 
contribuidor nesta frente. 
 
Contudo, entendemos que estas inovações devam ser reais, trazer mais benefícios do que 
malefícios e estarem corretamente embasadas técnica e cientificamente. 
 
A livre promoção de produtos tidos como “inovadores” sem a avaliação desta agência é deletéria 
a ela própria, a população, ao meio ambiente e, também, aos entes governamentais. 
 
Nosso intuito é o de assistir para as melhores condutas e práticas locais e mundiais. 
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Condutas adequadas de avaliação, validação, produção, regularização e promoção são 
necessárias para a segurança de todos. 
 
Nos colocamos a disposição desta agência para discussão e trabalho conjunto. 
 
Atenciosamente, o GMP 
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FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE 
PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ 

FISPQ N° 
 

GARANTIA DE QUALIDADE  Página 1/11 

HIGIENIZADOR DE AMBIENTES PARA USO GERAL Data última revisão: 
08/06/2020 

 
 

 

  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome da substância ou 
mistura (nome comercial) HIGIENIZADOR DE AMBIENTES PARA USO GERAL 

Código interno de 
identificação do produto 

  

Principais usos 
recomendados para a 
substância ou mistura 

Para limpeza de ambientes.  

Nome da Empresa 
 
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI 

 

Endereço Via Anhanguera S/N, KM 317.5 - GLP Ribeirão Preto Mód. 1 Galpão A1, Avelino 
Alves Palma, Ribeirão Preto - SP, CEP: 14070-730  

 

Telefone para contato (11) 3512-3000 

Telefone para emergências (11) 3512-3000 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

Classificação do produto Aerossóis Inflamáveis – Categoria 1 

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A 

Elementos apropriados de rotulagem 

Símbolo GHS 

  

Palavras de advertência PERIGO! 

Frases de perigo H222: Aerossol extremamente inflamável  
H229: Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido 

H319: Provoca irritação ocular grave 

Frases de precaução Geral  
P103 Leia o rótulo antes de utilizar o produto.   
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Prevenção:   

P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não 
fume.  
P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 
P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 

P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.  

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.  

Resposta  

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção ver item 5 desta FISPQ. 

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue 
cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de 
contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.  

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.  

Armazenamento  

P410 + 412 Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores 
a 50ºC. 

Eliminação 

P501 Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13).  

 Outros perigos que não 
resultam em uma 
classificação 

Não possui outros perigos. 

   

 

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

Produto químico           Este produto é uma mistura 

Nome químico comum ou nome genérico NÚMERO DE CAS Concentração (%) 

Álcool cereais 64-17-5 15 - 20% 

Izotiazolinona 55965-84-9 Segredo Industrial  

Prata 7440-22-4 Segredo Industrial  

Benzoato 532-32-1 Segredo Industrial 

Benzoato de Denatonio 3734-33-6 Segredo Industrial 

Água  7732-18-5 Segredo Industrial 

Butano 106-97-8 Segredo Industrial 
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Propano 74-98-6 Segredo Industrial 

Os demais componentes são segredo industrial. 

 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Inalação Sem efeitos nocivos à saúde humana. 

Olhos Se você estiver usando lentes de contato, removê-los. Enxaguar abundantemente com 
água limpa (15 minutos com as pálpebras abertas), em seguida, lavar com uma loção 
para os olhos, como um soro fisiológico normal. Se os sintomas persistirem, consulte 
um oftalmologista. 

Pele Um produto cosmético: Nossos cosméticos são desenvolvidos e testados para ser 
inócuo para a saúde humana. Se ocorrer irritação: lavar imediatamente com água e 
sabão. 

Ingestão Não provoque vômito. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa que estiver 
inconsciente. Providencie socorro médico imediatamente. 

Sintomas e efeitos mais 
importantes, agudos ou 
tardios  

Nossos cosméticos são desenvolvidos e testados para ser inócuo para a saúde 
humana, se utilizado para o fim que se destina. Porém, pode provocar irritação ocular 
grave. Se ingerido, o produto pode causar náusea, vomito e diarreia e raramente pode 
causar desidratação e anormalidade eletrolíticas. O produto pode ser absorvido pelas 
vias ocular, dérmica, oral e respiratória quando pulverizado, podendo causar sintomas 
locais e sistêmicos. 

Nota ao médico Fazer um tratamento sintomático.  

 

 

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção  CO2, pó ou spray de água. Combater os fogos maiores com jacto de água ou espuma 
resistente ao álcool. Não aplicar jato d’água diretamente sobre o produto em chamas, 
pois ele poderá espalhar-se e aumentar a intensidade do fogo. 

Perigos específicos da 
substância ou mistura 

O incêndio pode produzir gases tóxicos e irritantes além de Monóxido de Carbono e 
Dióxido de Carbono. 

Medidas de proteção da 
equipe de combate a incêndio 

Bombeiros: Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra 
incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção adequado 
(EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos 
dos produtos de combustão ou da falta de oxigênio. 

Isole a área de risco e proíba a entrada de pessoas. Em caso de incêndio utilize spray 
de água para resfriar os contêineres expostos ao fogo. Mantenha distância segura das 
chamas para evitar queimaduras por irradiação. Use processos de extinção que 
preservem o meio ambiente. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência. 

Para o pessoal que não faz 
parte dos serviços de 
emergência 

Isole a área num raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções e afaste os 
curiosos. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou 
caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de áreas baixas e em posição 
que mantenha o vento pelas costas.  

Para o pessoal do serviço de 
emergência 

Utilizar roupas de proteção impermeáveis e resistentes a produtos químicos. 
Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação 
do produto derramado. Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, 
chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, 
cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento 
que provoque a geração de fagulhas ou chamas. 

Precauções ao meio ambiente Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a 
contaminação de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se possível, evitando 
contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado para redes 
de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos 
ambientais. 

Métodos e materiais para a 
contenção e limpeza 

Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto.  Absorver 
com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível 
estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o 
furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e 
devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os resíduos devem ser 
descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo 
verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos 
acima. 

 

 

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Precauções para o manuseio 
seguro 

Recipiente pressurizado: proteger da luz solar e não expor a temperaturas superiores 
a 50°C. Não furar ou queimar, mesmo após o uso. Não pulverizar contra chamas nem 
material incandescente. Manter longe de fontes de ignição. Não fumar. Manter fora do 
alcance das crianças. Utilize a ventilação adequada.  

Temperatura de manipulação Ambiente. 

Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. As 
instalações de armazenagem e de utilização devem ser equipadas com instalações de 
lavagem de olhos e um chuveiro de segurança. As vestimentas e EPI’s sempre devem 
ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal água, sabão 
e cremes de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam 
a reduzir o risco no manuseio de produtos químicos. 

Condições de armazenamento 
seguro, incluindo qualquer 

Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos 
físicos. Usar e estocar com ventilação adequada.  
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incompatibilidade Materiais incompatíveis: Agentes Oxidantes. 

Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não 
devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados. 

 

 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle Etanol: 780 ppm. (48h/semana) ACGIH 

Medidas de controle de 
engenharia 

Garantir ventilação adequada, especialmente em áreas confinadas. Proteger da luz 
solar e altas temperaturas. 

Medidas de proteção pessoal 

Proteção respiratória Não necessário. 

Proteção para as mãos Não necessário. 

Proteção para os olhos/face Não necessário. 

Proteção para pele  Não necessário. 

Perigos térmicos Não possui. 

 

 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  

Aspecto 
(estado físico, forma, cor) 

Aerossol em forma de liquido premido incolor 

Odor e limite de odor Característico de Álcool 

pH Não disponível  

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento Não disponível 

Ponto de ebulição inicial e 
faixa de temperatura de 
ebulição 

Não disponível 

Ponto de fulgor -60ºC 

Taxa de evaporação Não disponível 

Inflamabilidade (sólido; gás) Não disponível 
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Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou 
explosividade 

Limite de explosividade: Inferior: 3,3% Superior: 19% (Etanol) 

Pressão do vapor Não disponível 

Densidade do vapor Não disponível 

Densidade  789 kg/m³ (Etanol) 

Solubilidade(s) Em água: Solúvel 

Coeficiente de Participação – 
n-octanol/água 

Não disponível 

Temperatura de autoignição Não disponível 

Temperatura de decomposição Não disponível 

Viscosidade Não disponível 

Faixa de destilação Não disponível 

 

 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Reatividade Não disponível. 

Estabilidade química Estável em condições normais de utilização. 

Possibilidade de Reações 
perigosas 

Pode reagir com materiais incompatíveis.  

Condições a serem evitadas Fontes de ignição, chamas, calor, faíscas. 

Materiais incompatíveis Agentes Oxidantes. 

Produtos perigosos da 
decomposição 

O incêndio pode provocar fumaça irritante e/ou tóxica, além de Dióxido de carbono e 
Monóxido de carbono.  

 

 

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Toxicidade Aguda Etanol 

LC50 (rato, 10h) = 20.000 ppm 

DL0 (coelho) = 20g / kg 

DL50 (rato) = 7.060 mg / kg 
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Corrosão/irritação à pele  Não classificado. 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular 

Provoca irritação ocular grave 

Sensibilização respiratória ou 
à pele 

Não classificado. 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

Não classificado. 

Carcinogenicidade Não classificado. 

Toxicidade à reprodução Não classificado. 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos – exposição única 

Não classificado. 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos – exposição 
repetida 

Não classificado. 

Perigo por aspiração Não classificado. 

 

 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Ecotoxicidade Etanol 

LC50 peixe (96 h) 

Mínimo: 42 mg/l 

Máximo: 14200 mg/l 

Médio: 11000 mg/l 

LC50 crustáceos (48 h) 

Mínimo: 3720 mg/l 

Máximo: 20700 mg/l 

Médio: 9280 mg/l 

Persistência/degradabilidade Na água e no solo, este produto é moderadamente biodegradável. 

Potencial Bioacumulativo Etanol: 0,0761ug / L (2230ug / L, 72 horas, Ephemera danica). Este produto não é 
significativamente bioacumulável. 

Mobilidade no solo Etanol: Quando liberada no solo, a evaporação é moderada, de modo que parte do 
produto possa migrar para o subsolo, atingindo lençóis freáticos. Quando liberado na 
água, a evaporação é moderada. 

Outros efeitos adversos Não permita que o produto entre no solo, na água ou no sistema de esgoto. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL 

Métodos recomendados para 
destinação final 

Nunca descarte em esgotos ou no meio ambiente. Restos de produtos devem ser 
eliminados de acordo com as regulamentações federais, estaduais e municipais de 
saúde e de meio ambiente, aplicáveis e vigentes: ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-
NBR 16725. 

Embalagem usada: Sua disposição deve estar em conformidade com todas as 
regulamentações ambientais e de saúde aplicáveis, obedecendo-se os mesmos 
critérios aplicáveis a produtos. 

 

 

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

RES 5232 ANTT 
ONU: 1950 

Nome apropriado para embarque: AEROSSÓIS 

Classe de risco/subclasse de risco: 2.1 

Número de risco: 23 

Grupo de embalagem: NA 

Perigo ao meio ambiente: Não 

 

IMDG / DPC / ANTAQ 
UN: 1950 
Description of the goods: AEROSOLS 

Class: 2.1 

Packing group: NA 

Labels: 2.1 

EmS Number 1: F-D 

EmS Number 2: S-U 

Marine Pollutant: No 

 

ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC 
UN: 1950 
Description of the goods: AEROSOLS 

Class: 2.1 

Packing group: NA 
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Labels: 2.1 
Passenger aircraft/rail: 75 Kg  
Cargo aircraft only: 150 Kg 
Environmentally hazardous: No 

 
DADOS PARA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO FISCAL 
Sequência das informações do produto a serem inseridas no documento fiscal 
Embasamento: Res 5232 da ANTT  
ONU1950 AEROSSÓIS, 2.1 

 
Nota: A informação exigida da “quantidade total por produto perigoso” pode ser inserida após o grupo de embalagem ou em campo 
próprio do documento fiscal, quando houver, separada da demais informações da descrição do produto. Veja abaixo exemplos de 
como devem ser inseridas tais informações. 

Seguem exemplos de descrições de produtos perigosos citados no item 5.4.1.4 da Res 5232/16 ANTT: 

ONU 1098 ÁLCOOL ALÍLICO 6.1 (3) I 1000 kg 

ONU 1098, ÁLCOOL ALÍLICO, Subclasse 6.1, (Classe 3), GE I 1000 kg 

 
Outras informações relativas ao transporte: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não esteja 
separado da cabine de condução.  Assegurar que o condutor do veículo conhece os riscos potenciais da carga bem 
como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. Antes de transportar os recipientes, verificar se estão 
bem fixados. Quando se tratar de transporte de produtos perigosos, cumprir a legislação em vigor. No transporte 
fracionado cada recipiente deverá estar devidamente identificado, portando a rotulagem prevista em norma. Os mesmos 
deverão estar lacrados e protegidos por lona na eminência de chuva durante o percurso. 

 

 

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES 

 

Portaria nº 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora “NR 26”, que trata de Sinalização de Segurança). 
Portaria 704/15 do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 28/05/2015) que altera a Norma Regulamentadora nº 26 
(NR 26) - Sinalização de Segurança. Esta Portaria incluiu o item 26.2.2.5 na Norma Regulamentadora nº 26, aprovada 
pela Portaria 3214/1978, com redação dada pela Portaria 229/2011, com a seguinte redação: "Os Produtos notificados 
ou registrados como Saneantes na ANVISA estão dispensados do cumprimento das obrigações de rotulagem preventiva 
estabelecidas pelos itens 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 e 26.2.2.3 da NR 26." 
Decreto 2.657 de 03/07/1998 - promulga a Convenção Nº 170 da OIT, relativa a segurança na utilização de produtos 
químicos no trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990. 
O Decreto nº 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convenção Nº 170 da OIT) 
NORMA ABNT NBR 14725-4, edição publicada em 19/11/2014. Válida a partir de 19/12/2014. 
Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 
Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais. 
Lei 8.098/1990 Código de Defesa do Consumidor. 
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Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra; é responsabilidade do 
usuário assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislação local, federal, estadual e municipal. 
 

 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Preparada por Via Brasil Consultoria em Transporte de Produtos Perigosos 

 
“Esta Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da NBR 
14725 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As informações contidas nesta FISPQ 
representam os dados atuais e refletem com exatidão, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste 
produto, sob condições normais e de acordo com as recomendações apresentadas na embalagem e na literatura técnica. 
Considerando a variedade de fatores que podem afetar seu processamento ou aplicação, as informações contidas nesta 
ficha não eximem os processadores da responsabilidade de executar seus próprios testes e experimentos. Qualquer 
outro uso do produto, envolva ou não o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é 
de responsabilidade exclusiva do usuário”. 

 
REFERÊNCIAS:  
[ABNT NBR 14725/2014] – Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) 

[RESOLUÇÃO Nº 5232/16 ANTT] Agência Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instruções Complementares 
ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 
[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID) 

[ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency 

TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT); 

HIDROVIÁRIO (MARÍTIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): código InternationalMaritimeDangerousGoods - Code (código 
IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agência Nacional de Transporte 
Aquaviário (ANTAQ); 

AÉREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air 
TransportAssociation - DangerousGoodsRegulations (IATA-DGFT); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

 
*Abreviações: 
NA: Não Aplicável 

ND: Não disponível 

OSHA: Administração de Segurança e Saúde Ocupacional 

LD50: dose letal para 50% da população infectada  

LC50: concentração letal para 50% da população infectada  

CAS: chemicalabstracts  service 

TLV-TWA: é a concentração média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho 

TLV-STEL: é o limite de exposição de curta duração-máxima concentração permitida para um exposição contínua de 15 
minutos 
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ACGIH: é uma organização de pessoal de agências governamentais ou instituições educacionais engajadas em 
programas de saúde e segurança ocupacional.  

ACGIH desenvolve e publica limites de exposição para centenas de substâncias químicas e agentes físicos. 

PEL: concentração máxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser 
repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o período de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos 
à saúde. 

OSHA: agência federal dos EUA com autoridade para regulamentação e cumprimento de disposições na área de 
segurança e saúde para indústrias e negócios nos USA.  

IMDG: Internacional MaritineCode for DangerousGoods – código internacional para o transporte de materiais perigosos 
via marítima.  

PNEC: Concentração previsivelmente sem efeitos. 

OIT - Organização Internacional do Trabalho 

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego   
 



Este documento é confidencial e dirigido apenas a seu destinatário. Qualquer cópia ou reprodução, verbal, escrita, visual ou fotográfica sem prévia 
autorização por escrito do Grupo Multidisciplinar Paulista (GMP) é proibida e ilegal. 
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Empresa EBEG  
Divisão Feel Care 
 
                                                                             Referente: LAUDO TÉCNICO AÇÃO VIRUCIDA 
 
 
Vimos por meio desta enviar os resultados dos testes virucidas in vitro realizados por este 
laboratório. 
 

1) Produtos: Sanitizantes com íons de prata. 
 

• Feel Care Super Proteção - líquido 
• Feel Care Super Proteção – Spray Lote: 16920 

 
 

2) Vírus testados: Coronavírus cepa MHV gênero Betacoronavirus (mesmo gênero e família 
das espécies SARS-CoV-1, SARS-CoV-2/COVID19, MERS e outros). 
 
Vírus Linhagens Celulares 

Coronavírus MHV Célula: L929, NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of 
Strain L] (ATCC® CCL-1™) 

 
  

3) Procedimento experimental: 

a) Os ensaios in vitro foram realizados em laboratório NB-2 (Biosafety Level 2) seguindo as 

metodologias descritas nas normas EN14476:2019 e Instituto Robert Koch - RKI (Alemanha) e 

obedecendo as Boas Práticas de Laboratório (BPL). 

O teste da eficácia dos desinfetantes foi realizado em superfícies estéreis e superfícies com 

proteína/Soro Fetal Bovino (para simular sujeira) aplicado diferentes concentrações e tempo 

de contato. 

             O meio de cultura para vírus e linhagens celulares foi utilizado o Meio Essencial Mínimo de     

             Dulbecco (DMEM) contendo 10% de soro fetal bovino. 

b) Inicialmente foi realizada a “Determinação da Concentração Máxima não tóxica (CMNT)” 

nas diferentes células testadas, para determinar a concentração que não causa toxicidade 

para as células. Pois as substancias testes deve ser ativa somente contra o vírus e não às 

células.  

mailto:arns@unicamp.br
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c) A titulação dos vírus foi realizada de acordo com o método DICT50 (Doses Infectantes de 

Cultivos Tecidos 50%). Diluições sequenciais do vírus na base 10 foram realizadas em 

quadruplicata, em microplacas 96 orifícios estéreis. A seguir foram adicionadas as células 

permissivas com uma concentração de 2 x 105 células/orifício.  Após 48 hs verifica-se o efeito 

citopático (ECP) da infecção viral, em comparação com controle celular e controle viral.  

d) Amostras Feel Care Super Proteção – líquido e Spray (diferentes tempos de contato) foram 

misturadas e homogeneizadas ao vírus e a seguir foram inoculadas sobre as células 

permissivas. 

e) As microplacas com as amostras, vírus e sistemas celulares foram incubadas a 37oC em Estufa 

com 5% de CO2 durante 48 hs.  Os títulos foram calculados com base no método Reed-Muench 

(1938), item c. 

f) Os resultados são expressos em percentual inativação viral (tabela 1) em comparação com o 

controle viral (título do vírus) não tratado.  

Resumo/Controles: 

• Negativo: controle celular (2x105 células/mL) em meio DMEM, sem vírus e sem amostra  
    teste. 
• Controle de vírus: Titulação de vírus (101 a 1012) e cultura de células em meio DMEM  
• Teste positivo: presença de vírus, cada amostra teste e linhagens celulares em meio    
   DMEM.   
 

 
   *Tabela 1 - Os resultados são expressos em percentual   inativação viral   
                         em comparação com o controle viral não tratado 
 
 
 

Log de Redução Fator de Redução Percentual de Inativação/Redução     
Atividade 

1 10 90% 
2 100 99% 
3 1000 99,9%                                                                                                                                       
4 10.000 99,99%                              virucida 
5 100.000 99,999%                         virucida 
6 1.000,000 99,9999%                       virucida 

https://microchemlab.com/information/log-and-percent-reductions-microbiology-and-antimicrobial-testing 
       
 
 
 
 
 
 

mailto:arns@unicamp.br
https://microchemlab.com/information/log-and-percent-reductions-microbiology-and-antimicrobial-testing


                                                                                                                                           14 de agosto de 2020 
 

 
LAUDO VIRUCIDA 

 
 

 

 

Clarice Weis Arns (PhD, Professor) 
Laboratório de virologia  

Instituto de Biologia/Universidade Estadual de campinas-UNICAMP   
 CEP:13083-862 Campinas- SP- Brasil 

FONE: (19) 3521-6258        Email: arns@unicamp.br 

 

4) Resultados: 
 
 
       Tabela 1 - Resultados in vitro da ação dos produtos “Feel Care Super Proteção – líquido e   
                         Spray” e tempos sobre Coronavírus (Cepa MHV-3). 
 

Produtos 
 
 

TEMPOS Resultados em percentual                                                                                                                                     
Atividade (tabela 1) * Coronavírus-MHV 

Feel Care Super Proteção 
líquido 

 
 

30 segundos 99,99% (virucida) 
5 minutos 99,99% (virucida) 

15 minutos 
 

99,99% (virucida) 

Feel Care Super Proteção 
Spray 

 
 

30 segundos 99,999% (virucida) 
5 minutos 99,999% (virucida) 

15 minutos 99,999% (virucida) 

 
      
 

5) Conclusões: 
 

 
• Os produtos Feel Care Super Proteção – líquido e Spray testados in vitro apresentaram 

atividade virucida.  

 

• Considerando que houve inibição de 99,99% a 99,999%, pode-se concluir que os 

produtos Feel Care Super Proteção – líquido e Spray foram eficazes para a inativação de 

partículas virais, e, portanto, ajudam no combate de vírus semelhante ao da COVID-19 

 
 
 

 
Profa Dra Clarice Weis Arns (ID Lattes: 8635038112182716)                                                            
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RESUMO 

Neste trabalho foi avaliada a ação sanitizante do produto “Feel Care Super 

Proteção” (cadastrado como LBI 217-20 pelo Laboratório de Biotecnologia Industrial do 

IPT), um higienizador de ambientes aplicado como névoa sob pressão, nas superfícies 

internas em vagões do Trem e do Metrô, produto este apresentado pelo cliente para a 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo como alternativa 

para mitigar a contaminação cruzada no transporte público. Esta avaliação consistiu na 

avaliação da contaminação das superfícies internas dos vagões por microrganismos 

aeróbios totais, antes e após a aplicação do produto, com o monitoramento de sua 

ação residual pelo período de sete dias, por meio da coleta de amostras das 

superfícies dos vagões com hastes estéreis (“swabs”) antes e após a aplicação do 

produto, e em datas pré-estabelecidas dentro do período de sete dias após a aplicação. 

Nas condições utilizadas no ensaio realizado, foi possível constatar a ação sanitizante 

esperada pela aplicação do produto, com base nos valores observados de redução de 

população aeróbia total (bactérias, bolores e leveduras) recuperada das superfícies 

após a aplicação do produto no interior dos vagões e monitoramento por 7 dias 

consecutivos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Contaminação; microrganismos aeróbios; superfícies; Trem; Metrô. 
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RELATÓRIO TÉCNICO N.º 160 411-205 
 

AVALIAÇÃO DA AÇÃO SANITIZANTE DE PRODUTO HIGIENIZADOR 
DE AMBIENTES APÓS APLICAÇÃO EM VAGÕES DO TREM E DO 

METRÔ 
 

1 INTRODUÇÃO 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, do qual faz 

parte o Laboratório de Biotecnologia Industrial, trabalha em conformidade com o 

Sistema de Gestão da Qualidade (NBR ISO 9001: 2008), certificado pela Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini. 

Em atendimento à solicitação do cliente de 10/07/2020 após alinhamento com a 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e aprovação em 

22/07/2020 do orçamento FIPT 6395/20 (emitido nesta mesma data, como retificação 

ao orçamento anterior FIPT 5977/20 já aprovado pelo cliente em 11/07/2020), o 

Laboratório de Biotecnologia Industrial (LBI) realizou a avaliação da ação sanitizante de 

um produto higienizador de ambientes no interior de vagões de Trem e do Metrô. 

 O teste consistiu na avaliação da contaminação microbiana das superfícies 

internas dos vagões que tiveram o produto higienizador aplicado, por meio da coleta de 

amostras das superfícies antes e após a aplicação do produto, e também com coletas 

programadas dentro do intervalo de sete (07) dias após a aplicação, de maneira a 

avaliar o efeito residual do produto higienizador. A coleta de amostras de superfícies foi 

realizada em diferentes locais dos vagões, tais como assentos, encostos, seguradores, 

balaústres, portas, piso e até mesmo em alças seguradoras (quando disponíveis no 

ambiente amostrado). 

Este documento refere-se exclusivamente à avaliação da ação frente a 

microrganismos aeróbios mesófilos presentes nas superfícies expostas ao produto 
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higienizador. Este tipo de análise realizada em campo não permite a obtenção de 

resultados a respeito de descontaminação viral.  

2 OBJETIVO 

Avaliação da ação sanitizante de produto higienizador de ambientes, com base 

no nível de contaminação encontrado nas superfícies de vagões de Trem e do Metrô 

antes e após a aplicação do produto, com o monitoramento da ação residual do 

produto aplicado pelo período de sete (07) dias após a aplicação. 

3 MATERIAL 

Em 13/07/2020, a equipe do LBI esteve em trabalho de campo para análise do 

nível de contaminação encontrada em um vagão de trem da CPTM e um vagão do 

Metrô escolhidos para a aplicação do produto higienizador de ambientes. A 

identificação informada pelo cliente e o código de identificação adotado no LBI para o 

produto utilizado na avaliação se encontram descritos na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Descrição do item entregue. 

Designação do item pelo cliente Descrição do item recebido 
Identificação do item 

no Laboratorio Nº 

“Feel Care Super Proteção” 
Lote: 16920 

Validade: 17/12/2020 

 

Embalagens metálicas do tipo 

“spray” com produto sanitizante 

acondicionado sob pressão em seu 

interior. 
(quantidade suficiente para a 

execução do ensaio em 2 vagões) 
 

217-20 
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Os vagões selecionados para a avaliação com o produto possuem código próprio 

de identificação e, para fins de rastreabilidade, estão informados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Ambientes utilizados para a exposição ao produto higienizador  

Ambiente Identificação 

Vagão de Trem da CPTM 

(Superfícies internas) 
Carro P025 

Vagão do Metrô 

(Superfícies internas) 
Carro L356 

 

Os vagões selecionados e suas respectivas identificações estão apresentados nas 

figuras a seguir. 

 
Figura 1 - Foto ilustrativa do interior do vagão de trem da CPTM e sua respectiva identificação. 
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Figura 2 - Foto ilustrativa do interior do vagão do Metrô e sua respectiva identificação.  
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4 METODOLOGIA 

Nesta avaliação foi utilizada a técnica de swab ou esfregaço, considerada pela 

APHA (American Public Health Association) a metodologia padrão de análise para a 

avaliação das condições microbiológicas ambientais. A carga microbiana de aeróbios 

mesófilos totais (bactérias, bolores e leveduras) presentes nas superfícies internas dos 

vagões foi coletada antes e após a aplicação do produto higienizador como um 

aerossol em formato de névoa, a qual logo em sequência se deposita nas superfícies 

ao redor da lata de “spray” e age como sanitizante de ambientes, ao fim da aplicação 

do produto (conforme os dados descritos na embalagem do produto). 

A coleta das amostras nas superfícies dos vagões foi feita pela técnica do swab, 

como ilustrado na Figura 3. 

Figura 3 - Foto ilustrativa da amostragem interna dos vagões pela técnica de swab. 

 

 

Os testes foram realizados com swabs estéreis, que foram entumecidos em 

solução salina a 0,85% e submetidos ao contato por passagem em zigue-zague sobre 

uma área média de 25 cm2 (5x5 cm) das superfícies amostradas. Logo na sequência, 

as amostras foram inoculadas por espalhamento do swab por toda a superfície de meio 

de cultura. Este mesmo procedimento foi repetido em três datas estabelecidas após a 

aplicação do produto nos vagões (dias 15/07, 17/07 e 20/07), de modo a avaliar o 

efeito residual (persistência) do produto durante o período de sete (07) dias. 
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(Observação: durante este período, as equipes de limpeza do Trem e do Metrô 
foram orientadas a utilizar somente detergente neutro para as limpezas diárias, 
de modo a não interferir nos resultados de efeito residual do produto utilizado na 
avaliação) 

Todo o procedimento foi realizado com material previamente esterilizado e com 

operadores paramentados com luvas, máscaras e aventais. Todas as placas foram 

identificadas, vedadas e mantidas em recipientes isotérmicos para o transporte. Todo o 

material sujo foi recolhido em embalagens apropriadas para ser descontaminado em 

laboratório antes do descarte final. 

Os pontos amostrados nestes dois momentos diferentes estão definidos nas 

Tabelas 3 e 4 e ilustrados nas Figuras 4 e 5. 

Tabela 3– Pontos de amostragem da coleta feita no vagão de trem da CPTM e do Metrô em 13/07/2020. 

Pontos amostrados no vagão do trem - antes da 
aplicação do produto 

Pontos amostrados no vagão do trem - após a 
aplicação do produto 

Encosto do banco Encosto do banco 

Estofado do banco Estofado do banco 

Balaústre superior Balaústre superior 

Balaústre vertical Balaústre vertical 

Parede ao lado da porta Parede ao lado da porta 

Porta Porta 

Piso 
Piso 
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Tabela 3– Pontos de amostragem da coleta feita no vagão de trem da CPTM e do Metrô em 13/07/2020. 

Pontos amostrados no vagão do Metrô - antes da 
aplicação do produto 

Pontos amostrados no vagão do Metrô - após a 
aplicação do produto 

Balaústre superior Balaústre superior 

Alça pegadora Alça pegadora 

Porta Porta 

Parede ao lado da porta Parede ao lado da porta 

Balaustre Balaustre 

Assento do Banco Assento do Banco 

Piso Piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continuação) 
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Tabela 4– Pontos de amostragem da coleta feita no vagão do trem e do Metrô nos dias 15, 17 e 

20/07/2020. 

Pontos amostrados em 3 momentos no vagão do trem – monitoramento da ação residual por 7 dias 

Balaústre horizontal 

Banco 

Encosto banco 

Parede ao lado da porta 

Balaústre vertical 

Porta 

Piso  

Pontos amostrados em 3 momentos no vagão do metrô – monitoramento da ação residual por 7 
dias 

Balaústre superior 

Alça pegadora 

Porta 

Parede ao lado da porta 

Balaustre 

Assento do Banco 

Piso 
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Figura 4 - Esquema representativo do vagão de trem da CPTM indicando os pontos de coleta para as 

atividades conduzidas. 

 
 
Figura 5 - Esquema representativo do vagão do Metrô indicando os pontos de coleta para as atividades 

conduzidas. 
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5 RESULTADOS 

Após a incubação das placas contendo as amostras das superfícies amostradas 

nos dias 13, 15, 17 e 20 de Julho/2020, as unidades formadoras de colônias (UFC) 

foram contadas após incubação em sala climatizada a 30°C por até 5 dias, para todas 

as coletas realizadas. O método de contagem de microrganismos em placas parte do 

princípio de que cada célula microbiana presente em uma amostra irá formar, quando 

cultivada em um meio de cultura sólido adequado, uma colônia visível e isolada, desta 

forma se tornando um método de uso geral para contagens de microrganismos. 

Os valores médios encontrados para cada vagão e tratados pela área amostrada 

em cada ponto antes e os pontos após aplicação do produto estão apresentados nas 

Tabelas 5 e 6. Na Tabela 7, estão apresentados os valores médios estão calculados 

considerando a área amostrada em cada ponto (UFC por cm2), e a representação 

gráfica destes valores está apresentada nas figuras 6 e 7. Este formato permite 

visualizar a ação sanitizante avaliada no produto por meio da diminuição progressiva 

da carga microbiana aeróbia total no monitoramento realizado. 

 
Tabela 5 - Contagem microbiana obtida por incubação de até 5 dias das superfícies amostradas do 
vagão de trem da CPTM antes e após aplicação do produto higienizador, e durante 7 dias a partir do dia 
de aplicação. 

Vagão de trem - CPTM (Carro P025) 

Contagens em meio TSA (UFC médio/placa) 
durante incubação por 5 dias 

1  2 5 

Coleta dia 13/07 antes aplicação de produto 112 136 183 

Coleta dia 13/07 após aplicação de produto 56 86 123 

Coleta dia 15/07 24 50 68 

Coleta dia 17/07 14 47 54 

Coleta dia 20/07 8 15 27 

Legenda: 
UFC: Unidade Formadora de Colônias 
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Tabela 6 - Contagem microbiana obtida por incubação de até 5 dias das superfícies amostradas do 

vagão do Metrô antes e após aplicação do produto higienizador, e durante 7 dias a partir do dia de 

aplicação. 

Vagão do Metrô (Carro L356) 

Contagens em meio TSA (UFC médio/placa) 
durante incubação por 5 dias 

1  2 5 

Coleta dia 13/07 antes aplicação de produto 2 18 35 

Coleta dia 13/07 após aplicação de produto 2 8 16 

Coleta dia 15/07 3 14 18 

Coleta dia 17/07 2 15 18 

Coleta dia 20/07 2 2 4 

Legenda: 
UFC: Unidade Formadora de Colônias 

 
Tabela 7 - Contagem microbiana por área amostrada após 5 dias de incubação antes e após aplicação 

do produto no vagão da CPTM (Área média considerada para cada amostragem: 25 cm2). 

Vagão de trem - CPTM 

(Carro P025) 

Contagem de Aeróbios Totais/Área de amostragem (UFC/cm2) 

T = 5 dias 

Coleta dia 13/07 antes aplicação 

de produto 
7,3 

Coleta dia 13/07 após aplicação 

de produto 
4,9 

Coleta dia 15/07 2,7 

Coleta dia 17/07 2,2 

Coleta dia 20/07 1,1 

Legenda: 
UFC: Unidade Formadora de Colônias 
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Tabela 8 - Contagem microbiana por área amostrada após 5 dias de incubação antes e após aplicação 

do produto no vagão do Metrô(Área média considerada para cada amostragem: 25 cm2) 

Vagão Metrô 

(Carro L356) 

Contagem de Aeróbios Totais/Área de amostragem (UFC/cm2) 

T = 5 dias 

Coleta dia 13/07 antes 
aplicação de produto 

1,4 

Coleta dia 13/07 após 
aplicação de produto 

0,6 

Coleta dia 15/07 0,7 

Coleta dia 17/07 0,7 

Coleta dia 20/07 0,1 

Legenda: 
UFC: Unidade Formadora de Colônias 

 
Figura 6 - Gráfico do resultado de monitoramento microbiano para o vagão da CPTM realizado no 

período do ensaio. 
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Figura 7 - Gráfico do resultado de monitoramento microbiano para o vagão do Metrô realizado no 

período do ensaio. 

 

 

6 DISCUSSÃO 

A quantificação microbiana é fundamental para avaliação de procedimentos de 

assepsia/desinfecção para poder enumerar o número de sobreviventes em tratamentos 

físicos ou químicos em práticas higiênico-sanitárias. A definição da técnica de swab 

consiste em “definir uma área a ser analisada, delimitando-a com o auxílio de um 

molde esterilizado, e então o swab, previamente umedecido em solução diluente 

apropriada é posicionado com uma inclinação de aproximadamente 30° sobre a 

superfície fazendo movimentos circulares com pressão constante e posterior 

espalhamento sobre a placa contendo meio de cultura que promova o desenvolvimento 

de microrganismos aeróbios mesófilos”. Estes microrganismos constituem um indicador 

geral de população microbiana não distinguindo entre os tipos de espécies que 

crescerem na placa, tendo por objetivo informações gerais da qualidade do ambiente 

analisado em termos de contaminação. 
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De acordo com o documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA/MS) referente à “Segurança do Paciente - Higienização das Mãos em 

Serviços de Saúde” (2007) é de conhecimento que a pele normal do ser humano é 

colonizada por bactérias e fungos, sendo que diferentes áreas do corpo têm 

concentração de bactérias variáveis por centímetro quadrado (cm2 ) como por exemplo: 

• Couro Cabeludo: 106 UFC/cm2; 

• Axila: 105 UFC/cm2; 

• Abdome ou antebraço: 104 UFC/cm2;  

• Mãos dos profissionais de saúde: 104 a 106 UFC/cm2;  

De acordo com os valores referências da ANVISA e com os resultados 

referentes à contagem microbiana após incubação à temperatura de 30°C, 

apresentados nas Tabelas 7 e Tabela 8, pode-se dizer que as cargas microbianas 

encontradas nos vagões antes da aplicação do produto foram bem inferiores ao valor 

médio encontrado no antebraço de uma pessoa (área de pouca exposição) referente a 

sua microbiota natural, e após a aplicação do produto, observou-se a redução da 

população aeróbia viável total nas superfícies expostas ao aerossol gerado. 

O monitoramento da carga microbiana ao decorrer dos sete dias seguintes à 

aplicação do produto foi realizado como uma maneira de avaliar o possível efeito 

residual do produto após a aplicação, considerando que a diminuição da carga 

microbiana coletada das superfícies mesmas regiões dos vagões em momentos 

pontuais dentro do intervalo de sete dias funciona como evidência de que o princípio 

ativo presente no produto persiste além da ocasião imediatamente após a aplicação 

nas superfícies aplicadas. 
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De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 7 e Tabela 8, 

corroborados pelos gráficos apresentados nas figuras 6 e 7, foi possível detectar 

persistência do efeito sanitizante nas superfícies dos vagões tratados com o produto. 

As contagens das populações de aeróbios totais coletadas das superfícies e cultivadas 

em meio de cultura “TSA” por 5 dias após cada coleta demonstraram que a carga 

microbiana se apresentava menor com a passagem dos dias. 

Cabe ressaltar que, para uma obtenção de resultados consistentes para a 

avaliação proposta, as equipes de manutenção e limpeza da CPTM e Metrô foram 

orientadas durante o período de avaliação dos vagões a realizarem somente limpezas 

no ambiente com detergente neutro, de forma a não reagir com a substância ativa do 

produto. Portanto, a interpretação dos resultados apresentados neste relatório deve 

considerar o cumprimento destas orientações, bem como a frequência de uso dos 

vagões na rotina de funcionamento do transporte público durante o período de sete 

dias após a aplicação do produto. 

Destaca-se que este ensaio foi executado com escopo geral de microrganismos 

aeróbios totais (bactérias, bolores e leveduras). Para avaliações de eficácia frente a 

determinados tipos de microrganismos, recomenda-se a execução de ensaios 

específicos para esta finalidade. Adicionalmente, acrescenta-se que o método utilizado 

no ensaio por amostragem de superfícies com Swab não se aplica a monitoramento de 

carga viral em ambientes, logo este item não foi contemplado na atividade executada. 
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7 CONCLUSÃO 

Foi possível constatar a ação sanitizante esperada pela aplicação do produto 

“Feel Care Super Proteção” na forma de aerossol (identificado pelo Laboratório de 

Biotecnologia Industrial como LBI 217-20), com base nos valores observados de 

redução de população aeróbia total (bactérias, bolores e leveduras) recuperada das 

superfícies após a aplicação do produto no interior dos vagões e no monitoramento por 

7 dias consecutivos dos vagões, com a redução da carga microbiana encontrada no 

carro P025 da CPTM de 7,3 UFC/cm2 a 1,1 UFC/cm2, e no carro L356 do Metrô de 1,4 

UFC/cm2 a 0,1 UFC/cm2. 

São Paulo, 27 de Julho de 2020. 
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“Os resultados apresentados no presente relatório têm significação restrita aos itens 
analisados, não atestando, pois, a qualidade da produção, sendo vedado seu uso para 
fins de propaganda ou comerciais, sob qualquer forma ou meio de difusão, assim como 
qualquer tipo de menção ao IPT. A reprodução ou divulgação do presente relatório só 
poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às 
atividades técnicas do cliente ou em cumprimento a exigências legais, sendo vedada 
para quaisquer outras finalidades”. 
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