
ACIDENTES DOMESTICOS TÓXICOS 

As intoxicações ocorrem quando um ser humano, animal ou planta entra 
em contato com um produto tóxico. Todas as substâncias químicas podem ser 
tóxicas, dependendo da sua dosagem. Os produtos tóxicos podem estar em 
qualquer lugar, mas muitas vezes estão dentro da nossa própria casa. Saber 
reconhecer os tóxicos é muito importante. Eles estão presentes como inseticidas, 
plantas, animais peçonhentos, materiais de limpeza em geral, produtos de higiene, 
medicamentos, tintas e outros.  

A faixa etária em que mais acontece casos de intoxicação está entre 1 e 4 
anos, principalmente com medicamentos e produtos de uso domiciliar, porque as 
crianças nessa idade colocam tudo na boca, imitam os adultos, são curiosas e não 
tem medo, pois não sabem o perigo dos produtos. 

Prevenindo as intoxicações 

 Oriente as crianças a partir de 2 anos de idade sobre os riscos das 
intoxicações; 

 Mantenha os produtos em suas embalagens originais, nunca troque a 
embalagem, principalmente por garrafas de refrigerantes ou de outros 
produtos alimentícios; 

 Nunca reutilize embalagens de produtos; 
 Mantenha os produtos de limpeza e medicamentos em gavetas, armários 

e caixas com chave, longe do alcance 
das crianças; 

 Não deixe os inseticidas e raticidas ao 
alcance dos olhos e das mãos de 
crianças menores;   

 Siga as orientações do fabricante 
contidas no rótulo ou na bula. Elas 
devem conter informações 
importantes para você e para o 
médico, em caso de intoxicação; 

 Não tome medicamento no escuro; 
 Não pratique automedicação e não oriente medicamentos aos outros. 

Procure o médico. 

Quando suspeitar de intoxicação 

 Vômitos, sonolência, convulsão, confusão mental, salivação, sensação de 
queimação na boca, garganta ou estômago, convulsão e dificuldade 
respiratória 

 Sinais evidentes na boca ou na pele decorrente de contato ou ingestão 
com substâncias químicas ou plantas tóxicas 

 Passagem rápida do estado normal para um quadro de doença grave 
 Hálito ou respiração com cheiro anormal 
 Odor na pele, roupas, piso, brinquedos e objetos ao redor 
 Lesões, queimaduras ou vermelhidão na pele, ao redor da boca e lábios.   

O que fazer em caso de intoxicação 

 Frente a um acidente tóxico, mantenha 
a calma, e entre imediatamente em 
contato com o plantão de emergência 
do CIT/GO; 

 Quando há sinais de ingestão, retire os 
restos do produto da boca, lavando em 
seguida com jato suave de água 
corrente; 

 Quando tiver contato com a pele, retire 
as roupas contaminadas e lave bem a 
área afetada com água corrente e sabão 
neutro; 

 Quando a contaminação for através da respiração remova a pessoa do 
ambiente levando-a para local ventilado; 

 Não tome medidas por conta própria. Ligue para o CIT para receber 
instruções; 

 Deixe o número sempre perto do seu telefone; 
 Leve o acidentado imediatamente a um posto de saúde ou hospital mais 

próximo levando a embalagem do produto, a planta ou animal (se puder 
capturar). 

O que não fazer 

 Nunca provoque vômito a menos que seja orientado para isso. Existem 
condutas diferentes para diferentes grupos de produtos; 

 Nas lesões dos olhos não use colírio e nas lesões de pele não use antídotos 
locais. Procure um médico ou oriente-se no CIT. 
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