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• Um teste feito pelo Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor
(Idec), de São Paulo, mostrou que
existem no mercado produtos que
não cumprem sua principal função:
matar bactérias. Foram pesquisadas
sete marcas de desinfetantes e sete
de água sanitária. Dos desinfetantes,
cinco foram reprovados. Não pas-
saram no teste de eficácia antibac-
teriana os produtos Lysol Pinho,
Pinho Brill Lavanda e Pinho Sol Ori-
ginal, assim como um produto ven-
dido a granel (sem a identificação do
fabricante), que também não tinha o
registro no Ministério da Saúde. O
Natural Limp foi desclassificado por
não apresentar o registro. A água
sanitária do mesmo fabricante tam-
bém foi reprovada por falta de re-
gistro, assim como a água sanitária
vendida a granel.

Os produtos foram selecionados
pelo Idec em supermercados, lojas e
em caminhões — que comumente
realizam o comércio deste tipo de
produto na Grande São Paulo. O
teste foi realizado pelo laboratório
Adolfo Lutz e os resultados são atri-
buídos só aos lotes analisados. Se-
gundo Murilo Diversi, consultor téc-
nico do Idec, produtos vendidos sem
registro do Ministério da Saúde po-
dem ser extremamente perigosos.

— O produto clandestino, sem
registro, pode ser excessivamente
tóxico e ter componente até mesmo
proibido em sua fórmula — alerta.

Legislação não obriga o uso
de lacre ou tampa de segurança
Sobre a avaliação da eficiência, o

teste seguiu a Portaria 15 da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), que exige que o produto
extermine as bactérias Salmonella
choleraesuis e Staphylococcus au-
reus, que causam graves problemas
à saúde e cujos sintomas são náu-
sea, vômito, diarréia e eólica, entre
outros. O Idec diz que somente o
fabricante do Pinho Sol solicitou a
contraprova, que foi feita, confir-
mando sua ineficiência.

— O Código de Defesa do Con-
sumidor diz que é crime fazer afir-
mação falsa ou enganosa sobre um
produto, com pena de três meses a
uma ano de detenção e multa. O
Pinho Sol, por exemplo, informava
ser "imbatível contra bactérias" —
explica Diversi.

Segundo o Idec, os acidentes com
produtos de saneamento doméstico
são responsáveis por 15,9% dos óbi-
tos causados por intoxicação. E os
mais afetados são crianças de l a 4
anos. Por isso, o teste também ava-
liou a segurança das tampas e a
existência de lacres. Dos sete pro-
dutos aprovados, seis foram con-
siderados pouco seguros, ou por não

possuir o lacre ou por apresentar
vazamento. A água sanitária Super
Cândida foi classificada como inse-
gura por apresentar vazamento, um
grave risco à saúde por causar quei-
madura se em contato com a pele.

— No Brasil, a legislação não
obriga o uso de lacre ou tampa de
segurança. Mas recomendamos aos
fabricantes que adotem tais mu-
danças para prevenir acidentes e
para garantir que o produto não
possa ser fraudado — explica o
consultor técnico do Idec.

A Colgate-Palmolive, fabricante do
Pinho Sol, informou que faz testes
periódicos de eficácia antibacteriana
e que tem a aprovação da Anvisa. A
Bombril, fabricante do Pinho Brill,
também disse que faz exames em seu
produto e que esses são aprovados
pela Anvisa. Segundo a empresa, o
Idec negou o seu pedido de reanálise.
O Idec esclareceu que a Bombril não
apresentou fundamentação técnica
que justificasse a contraprova. Além
disso, o Idec disse que a solicitação
da empresa não cumpriu o prazo de



O que observar ao
comprar o produto

• RÓTULO: Ao comprar qualquer
água sanitária ou desinfetante, ve-
rifique no rótulo informações como:
data de fabricação, prazo de validade,
lote, dados sobre o fabricante (nome,
endereço completo, registro no Mi-
nistério da Saúde, existência de um
responsável técnico e CNPJ), pre-
cauções para eventuais acidentes e o
que fazer em caso de ingestão ou
inalação do produto.
• SEGURANÇA: Dê preferência a
produtos com lacre de segurança e
nunca compre aqueles de origem
desconhecida, que não tenham o
registro do Ministério da Saúde.
• TRANSPORTE E ESTOCAGEM: Ao
transportar os produtos, certifique-se
de que estejam embalados em sacolas
separadas de alimentos ou outros pro-
dutos de uso pessoal. Jamais deixe o
produto na horizontal ou com a tampa
voltada para baixo, para evitar va-
zamentos. Ao estocá-los, mantenha-
os em local fechado, fora do alcance
de crianças e animais.

dez dias oferecido para que as em-
presas se manifestassem.

A Reckitt Benckiser, fabricante do
Lysol, informou que seus produtos
são autorizados pela Anvisa. Em
virtude do resultado do teste do
Idec, a Reckitt Benckiser disse que
solicitou ao Laboratório Bioagri,
credenciado da Anvisa, a análise do
mesmo produto, cuja conclusão foi
de que o Lysol Pinho possui ação
bactericida eficaz contra a Salmo-
nella choleraesuis e a Staphylococcus
aureus. Segundo a empresa, a di-

vergência dos resultados é expli-
cada pelo não-cumprimento no tes-
te do Idec de procedimentos e pa-
drões que podem influenciar no re-
sultado. A empresa diz que vai so-
licitar a contraprova. Consultada, a
Natural Limp não se manifestou so-
bre o resultado do teste.

A Anvisa informou que faz aná-
lises periódicas nos produtos. O
órgão diz que será feita uma revisão
nas normas para as águas sanitárias
e, até meados de 2004, os produtos
terão tampas de segurança. •



J CONFIRA OS RESULTADOS

Marca

Água sanitária

Brilhante

Carrefour

Clorox

Great Value

Super Cândida

Granel

Natural Limp

Desinfetante

Coop Plus

Extra

;Lysol

IPinho Bril Lavanda

Pinho Sol Original

Granel

Natural Limp

Fabricante

Labormax Prod. Quím. Ind. e Com. Ltda.

Total Química Ltda.

Clorosul Ltda.

Prior Pack Serviços de Empacotamento Ltda

Indústria Anhembi S/A

-
Loja

Rosatex Industria Química Ltda.

Total Química Ltda.

Reckitt&Colman Ltda.

Bombril S/A

Kolynos do Brasil Ltda./Div. Colgate-Palmolive

-
Loja

Eficácia

Eficaz

Eficaz

Eficaz

Eficaz

Eficaz

Desclassificado

Desclassificado

Eficaz

Eficaz

Desclassificado

Desclassificado

Desclassificado

Desclassificado

Desclassificado

Rotulagem

Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
-
-

Bom
Bom
-
-

-
-

Lacre

Pouco Seguro

Pouco Seguro

Pouco seguro

Pouco seguro

Inseguro

-
-

Pouco seguro

Pouco seguro

-
-
-
-

Conceito

Muito bom

Bom
Bom
Muito bom

Bom
-
-

Muito bom

Bom
-
-
-
-
-


