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COMUNICADO 
 
O Conselho Regional de Química da 21ª Região – CRQ XXI, em razão das últimas 
notícias veiculadas, vem a público CONDENAR a atual instalação e operação de 
estruturas (câmaras, cabines ou túneis) para desinfecção de pessoas e roupas 
para uso geral no Estado do Espírito Santo, considerando o disposto na NOTA 
TÉCNICA Nº 38/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. 
 
A ANVISA reporta que esses equipamentos aparentemente foram desenvolvidos 
para atender a demanda de instituições interessadas em desinfetar os 
funcionários na entrada e na saída dos locais de trabalho, mas Prefeituras têm 
promovido a instalação desse sistema em diversos locais da cidade, como ruas de 
grande circulação, rodoviárias etc., no intuito de que as pessoas, ao passarem 
pela estrutura, sejam “desinfetadas”. 
 
Como versa na nota, a ANVISA somente recomenda a utilização de saneantes 
sobre superfícies inanimadas, não tendo sido avaliadas a segurança e eficácia 
desses produtos em borrifação sobre seres humanos. A nota ressalta, ainda, que 
não existe, atualmente, produto aprovado pela Anvisa para “desinfecção de 
pessoas”, de modo que a aplicação, sobre seres humanos, dos produtos 
saneantes supostamente utilizados nas estruturas divulgadas, dá uso diverso 
àquele que foi originalmente aprovado, além de ter o potencial para causar 
lesões dérmicas, respiratórias, oculares e alérgicas, podendo o responsável da 
ação responder penal, civil e administrativamente. 
 
Até que sejam encontradas evidências científicas de que o uso dessa estrutura 
para desinfecção seja eficaz no combate ao SARS-CoV-2, devidamente analisadas 
e aprovadas pela ANVISA, o CRQ XXI promoverá a notificação dos Órgãos de 
Fiscalização competentes para que promovam as devidas ações de forma a 
interromper a instalação e a operação dessas estruturas (câmaras, cabines ou 
túneis) para desinfecção de uso amplo e irrestrito por parte do poder público e 
de possíveis empresas. 
 
Para saber mais sobre a prevenção contra o coronavírus, acesse: 
www.coronavirus.saude.gov.br. 
 

http://www.coronavirus.saude.gov.br/

