
SEGURANÇA
DAS CRIANÇAS
EM CASA

 

ISOLAMENTO
SOCIAL

Em Janeiro de 2020 foi declarada a pandemia do Coronavírus pela

Organização Mundial da Saúde e determinado o isolamento social (ou

quarentena) e a recomendação de limpeza e desinfecção de objetos e

superfícies para reduzir a disseminação do vírus. Durante esse período,

os Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox),

registraram um aumento no número de casos de crianças intoxicadas

por produtos de limpeza. 

ACIDENTES EM
CASA

 

NOTA  TÉCNICA  NO  1 1 /2020 /SEI /GHBIO /GGMON /DIRE5 /ANVISA

#UFUEMCASA



EXISTEM DIVERSAS MEDIDAS
DE PREVENÇÃO QUE PODEM

SER COLOCADAS EM PRÁTICA
DENTRO DE CASA.

Os produtos saneantes de uso domiciliar (produtos

de limpeza), contem substâncias ou preparações

destinadas à higienização, desinfecção ou

desinfestação domiciliar e devem ser utilizados de

acordo com as instruções descritas no rótulo do

produto.

Assim, para limitar o risco para as crianças, e
orientar para o uso responsável dos produtos

de limpeza,



ORIENTAÇÕES BÁSICAS
NOTA TÉCNICA No 11/2020/SEI/GHBIO/GGMON/DIRE5/ANVIS

SUPERVISIONE AS CRIANÇAS
Supervisione as crianças, não

permitindo que elas acessem os ambientes 

onde esses produtos são guardados.

GUARDE EM LOCAL ALTO
Não deixe detergentes e produtos de limpeza

em geral embaixo da pia ou no chão dos

banheiros.

GUARDE CORRETAMENTE
Mantenha os produtos de limpeza fora do

alcance de crianças e animais. Esses

produtos podem atrair a

atenção principalmente de crianças pequenas,

entre 1 e 5 anos de idade.

ETIQUETE
Evite o armazenamento desses produtos em

recipientes diferentes e não etiquetados.



ORIENTAÇÕES BÁSICAS
NOTA TÉCNICA No 11/2020/SEI/GHBIO/GGMON/DIRE5/ANVIS

CUIDADO AO MANUSEAR
Garanta a ventilação quando for manusear um

desses produtos destinados à limpeza,

higienização e desinfecção.

DESCARTE CORRETAMENTE
Inutilize as embalagens vazias. Isso porque elas

sempre ficam com resíduos, ou seja, restos dos

produtos. Jogue fora as embalagens vazias,

preferencialmente valendo-se do sistema de

coleta seletiva, de modo a separá-las do lixo

orgânico.

LEIA O RÓTULO
Leia e siga as instruções descritas no rótulo de

cada produto.

NÃO MISTURE
Evite a mistura de produtos químicos.



A INTOXICAÇÃO PODE
ACONTECER POR:
NOTA TÉCNICA No 11/2020/SEI/GHBIO/GGMON/DIRE5/ANVIS

INGESTÃO
podemos  ingerir substâncias químicas nocivas

acidentalmente quando nos alimentamos em

locais contaminados ou através das mãos.

INALAÇÃO
podemos absorver uma substância química

nociva pela respiração, quando estamos em um

local contaminado.

PELE
certas substâncias podem entrar no

corpo  através da pele, mesmo que o contato

seja rápido, mesmo sem ferimentos.



RESPIRAÇÃO DIFÍCIL
NÁUSEAS E VÔMITOS

DIARRÉIA
DESMAIO

FERIDAS NA PELE
QUEIMADURAS
CONVULSÕES

QUEDA DE TEMPERATURA

IDENTIFICANDO OS SINTOMAS:



Sempre trate primeiro da(s) pessoa(s) acidentada(s); 
 
Siga as orientações de socorro que estão no rótulo do produto
 
Adote as seguintes medidas gerais de primeiros-socorros de acordo
com a situação: 

 
Não provoque vômito;
Procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo;
Nunca dê nada para a pessoa beber ou comer, se ela estiver
inconsciente. 
 

O QUE FAZER? 
A QUEM PEDIR AJUDA?

SE INGERIU O PRODUTO

SE ENTROU EM CONTATO COM OS OLHOS

SE ENTROU EM CONTATO COM A PELE

SE INALOU EM EXCESSO  

Lave imediatamente a parte do corpo atingida com água em
abundância e limpa;
Remova as roupas contaminadas pelo produto;
Em caso de irritação, dor ou queimadura procure o serviço de saúde. 

Lave-os imediatamente com água em abundância e limpa, mantendo
os olhos bem abertos;
Em caso de dor, irritação, ardência ou lacrimejamento, procure
imediatamente o serviço de saúde. 
 

 
. 
 
 
Leve-a para um local aberto;
Se houver sinais de intoxicação (mal-estar, tontura, dificuldades para
respirar, tosse), procure o serviço de saúde.



Em caso de dúvida do que fazer em cada caso,
ligue  para Centro de Informação e Assistência

Toxicológica (CIATox): 
 
 
 
 
 
 

Se a pessoa estiver desmaiada, em convulsão
ou sem respirar, ligue imeditamente para os

bombeiros:
 
 
 

Nunca provoque vômitos na vítima e quando
for ao médico, leve a embalagem do produto

que a criança teve contato.

O QUE FAZER? 
A QUEM PEDIR AJUDA?

0800-722-6001
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O intuito é informar pais e/ou responsáveis pelas crianças sobre o
risco de intoxicação, no período de isolamento social em

consequência do vírus COVID-19, por saneantes domissanitários que
são preparações com a finalidade de higienização e desinfecção do

âmbito domiciliar.

ENFERMAGEM
 


