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1. INTRODUÇÃO

O colapso do sistema de saúde, temido por consequên-

cia da disseminação do novo coronavírus, não se dá ape-

nas pela falta de leitos hospitalares ou de profissionais da 

área da saúde. Além dos medicamentos e dos equipa-

mentos de respiração mecânica, outros itens médicos 

também são necessários para prevenção e tratamento 

da COVID-19.

O fornecimento de insumos, como luvas, máscaras, ca-

teteres, tubos endotraqueais dentre outros listados neste 

documento é fundamental para que as atividades hospi-

talares não cessem, para que nenhum paciente deixe de 

receber um tratamento digno e para que as medidas de 

prevenção possam ser eficazes. Assim, tendo em vista 

o aumento do número de casos, a escassez de muitos 

destes materiais no mercado e a existência de um parque 

industrial cearense que teve sua atividade econômica im-

pactada, a Federação das Indústrias criou este documen-

to de Reorientação Produtiva.

A Reorientação Produtiva intenciona, assim, que algu-

mas empresas, de preferência cearenses, possam re-

orientar suas atividades industriais para a produção de 

itens necessários na prevenção e no tratamento de pa-

cientes acometidos pelo COVID-19. Aliando a necessi-

dade do mercado por itens hospitalares e a possibilidade 

de fabricação destes em território cearense, a Reorien-

tação Produtiva pode ser uma alternativa para diminuir 

os efeitos das crises econômica e de saúde em todo o 

Estado do  Ceará.

2. PLATAFORMAS DE ÁLCOOL EM GEL 
COM PEDAL

2.1. Panorama Geral

A proposta de layout de plataforma de álcool em gel 

acionada por pedal consiste em um sistema de dispen-

sação do produto que, ao ser acionado na base com 

ajuda dos pés, evite qualquer contato físico. Dessa for-

ma, o usuário pode acessar o totem de forma total-

mente segura.

Até então, o Inmetro, a Anvisa e a ABNT não estabele-

ceram normas que regulamentem os parâmetros de di-

mensão para fabricação desse tipo de equipamento. No 

entanto, é importante que suas dimensões estejam den-

tre um intervalo ergonomicamente confortável à popu-

lação e que sua estrutura seja segura e estável, evitando 

assim tombamentos e/ou acidentes com os usuários.

2.2. Desenho Técnico

Figura 1 - Desenho Técnico Plataforma de Álcool em 

Gel com Pedal

Fonte: Google Imagens (2020).

É importante ressaltar que as dimensões do totem po-

dem variar de acordo com o fabricante e os locais que 

o mesmo será instalado. O ideal é que seja levado em 

consideração a segurança e ergonomia dos usuários.
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2.3. Materiais Utilizados

• Plataforma de Álcool em Gel de Material Metálico

- Tubos metálicos ou estrutura tubular de aço; 

- Base em Chapa de Aço e Chapa de PS com Im-

pressão Digital;

- Parafusos e roscas.

 

Figura 2 - Plataforma de Álcool em Gel 

de Material Metálico

Fonte: Google Imagens (2020).

• Plataforma de Álcool em Gel de Tubos de PVC  

- Tubo soldável de 25mm;

- Tubo soldável de 32mm;

- Joelho soldável de 25 mm – 4 peças;

- Joelho soldável de 32 mm – 6 peças;

- Tê soldável de 32mm – 6 peças;

- Adesivo PVC – 1 Tubo;

- Corpo de cx sinfonada;

- Bucha de red 40×32 mm – 2 peças.

Figura 3 -  Plataforma de álcool em gel em cano PVC

Fonte: Revit (2020)

• Plataforma de Álcool em Gel em MDF  

- 01 Barra de ferro de desempenador de porta;

- Madeira de alta resistência para fabricação do 

pedal;

- MDF para fabricação de 02 placas de 15 mm e de 

6mm, de uma mini plataforma para encaixe do re-

cipiente de álcool em gel e de base do dispositivo;

- 2 cantoneiras de porta.

 
Figura 4 - Plataforma de álcool em gel em MDF

Fonte: Google Imagens (2020)

https://www.youtube.com/watch?v=R8QqnYT0fW0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eQ_1a9BU1sc
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2.4. Equipamentos Utilizados

• Para fabricação do equipamento de material metálico:

- Máquinas de corte de chapa a laser ou plasma;

- Guilhotina hidráulica para chapa;

- Curvador de tubo;

- Soldadeira.

• Para fabricação do equipamento em tubos de PVC:

- Serra ou cortador de PVC;

- Régua de medição;

- Cola de PVC.

• Para fabricação do equipamento em MDF:

- Serra Tico Tico;

- Lixadeira;

- Parafusadeira;

- Conjunto de Grampos Rápido Tipo Speed e 

Múltiplo;

- Parafusos.

 

2.5. Outras Alternativas

• Totens automáticos sem pedal

Equipamento de funcionamento semelhante aos totens 

de pedal, contudo estes funcionam por sensores de 

aproximação, ejetando assim a solução de álcool em gel.

Figura 5 - Totens automáticos sem pedal

Fonte: Google Imagens (2020)

• Dispenser de parede de álcool em gel automático

Na primeira imagem, observa-se um equipamento capaz 

de acomodar até duas soluções desinfetantes, onde o 

primeiro distribuidor é dispensado como primeiro spray 

ou jato de líquido / gel e a segunda parte que compreen-

de solução ácida no gel. Já a segunda imagem, configu-

ra-se num dispenser montado na porta, e que funciona 

de forma automática ao girar a maçaneta da porta.

Figura 6 - Totens automáticos acoplados em 

superfície plana, como paredes e portas

Fonte: Plataforma Derwent (2020)
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• Totem móvel de álcool em gel automático

Estação móvel de desinfecção e isolamento usada para 

controle de infecção, principalmente em ambiente hos-

pitalar. Possui um pilar que se estende a partir da super-

fície superior do gabinete e inclui a parede lateral na qual 

o produto higienizante, por exemplo, é colocado.

Figura  7 - Totem móvel automático dispensador 

de álcool em gel

Fonte: Plataforma Derwent (2020)
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2.6. Patentes

Algumas patentes vinculadas à produção tecnológica de plataformas de álcool em gel podem ser observadas no 

tabela abaixo. Vale salientar que patentes com status de “dead” significam que a tecnologia não é mais detenida 

por nenhuma entidade, estando livre para a exploração. As patentes com o status “alive” possuem a tecnologia 

protegida, sendo necessário o contato com o depositante para a exploração tecnológica nos países em que a 

patente está vigente.

Quadro 1 - Patentes vinculadas à produção tecnológica de plataformas de álcool em gel

3. REFERÊNCIAS

Todas as referências que embasaram a elaboração dos estudos de readequação produtiva estão compiladas em do-

cumento único que pode ser acessado no link abaixo:

Referências - Reorientação Produtiva  .

Código da Patente Status Código IPC Breve descrição

AU2016207100B2 Alive A61L 2/18

Aparelho para higienização das mãos, possui saída de 
água de ozônio com as primeira e segunda aberturas 

de distribuição de água de ozônio dispostas nos 
primeiro e segundo padrões para espalhar a água 
de ozônio na palma e nas costas da mão inserida, 

respectivamente

CA2642688A1 Dead A47B 96/00

Estação móvel de desinfecção e isolamento usada 
para controle de infecção em e. hospitalar, possui 

um pilar que se estende a partir da superfície superior 
do gabinete, que inclui a parede lateral na qual o 
produto higienizante, por exemplo, distribuidor é 

colocado

CA2813118C Alive A01N 31/02

O desinfetante para as mãos compreende a primeira 
parte que compreende a solução de clorito no 

gel e está contida no primeiro distribuidor, onde o 
primeiro distribuidor é dispensado como primeiro 

spray ou jato de líquido / gel e a segunda parte que 
compreende solução ácida no gel

US20080023497A1 Dead B65D 83/00

O acessório da válvula da lata de aerossol possui 
superfícies de rolamento no tubo conectado à 

válvula de aerossol, para engatar com a engrenagem 
no desinfetante da maçaneta da porta, para permitir a 

pulverização do aerossol

AU2018324009A1 Alive E05B 1/00

Dispositivo de higienização das mãos, p. O 
dispensador de desinfectante montado na porta 

usado no hospital, possui a bainha da bomba 
adjacente à bomba e acoplada ao cartucho, age para 
proteger os componentes internos da carcaça contra 

respingos do agente desinfetante

Fonte: Plataforma Derwent, 2020

https://arquivos.sfiec.org.br/nucleoeconomia/files/files/boletimcovid/OBS-IND_Reorientacao-Produtiva-da-Industria-Cearense_Referencias.pdf

