
- Centro de Atendimento Toxicológico –TOXCEN - 

Acidentes Domésticos 

 

 
A maioria das intoxicações acidentais ocorre em crianças menores de 4 anos de idade. Este fato ocorre porque as 
crianças pequenas colocam qualquer coisa na boca, não sabem ler se o produto é perigoso, são curiosas, imitam os 
adultos e o fato mais importante é que encontram produtos tóxicos em todos os locais da casa, em 
lugares baixos como gavetas, na dispensa e em armários embaixo da pia da cozinha e banheiro.  

Se a criança estiver engatinhando, organize os produtos em locais mais altos ou trancados com 
chave. 
 
Se estiver andando ou subindo degraus, maior deve ser o cuidado. 

Observe para que os produtos estejam guardados nas embalagens originais e em local seguro e 
trancados à chave. 

Nunca chame um medicamento de bala ou doce. 

 

 
A seguinte tabela contém os produtos domésticos com potencial tóxico de acordo com a área da casa: 
 
 

LOCAL DA CASA PRODUTOS DOMÉSTICOS POTENCIALMENTE TOXICOS 

Cozinha 
Desentupidores, Polidores, desengordurantes de fogões, desinfetantes, sabões, detergentes, 
saponáceos, Gás de cozinha, Plantas/ervas, Inseticidas. 

Área de Serviço 
Solventes, tintas, alvejantes, inseticidas, raticidas, álcool, gás de cozinha, sabões para máquina 
de lavar, ceras. 

Sala Bebidas alcoólicas, plantas ornamentais, cigarro,Limpadores , Medicamentos. 

Quartos Inseticidas, naftalina, remédios, perfumes,Maquilagens, Cigarros. 

Banheiro Remédios, perfumes, cosméticos, talco, desodorizantes de ambiente, Sabões. 

Quintal Produtos de jardinagem, fertilizantes, Inseticidas, herbicidas, raticidas. 

 



 

 

COMO PREVENIR OS ACIDENTES DOMÉSTICOS 

 Mantenha todos os produtos em sua embalagem original, guarde-os em armários fechados, 
preferencialmente com chave e fora do alcance das mãos e dos olhos das crianças de modo a não despertar 
sua curiosidade e manipulação. Guarde-os longe dos alimentos e dos medicamentos; 

 Conheça todos os produtos que existem em sua casa, não armazene substâncias desnecessárias. Não 
guarde restos de medicamentos, produtos químicos velhos, vencidos e/ou sem rótulos; 

 Ficar sempre de olho nas crianças, principalmente quando estiverem muito quietas; 

 Nunca dê as costas a uma criança quando ela tem ao seu alcance algum produto. Se o telefone ou a 
campainha tocar, leve a criança (ou o produto) com você; 

 Nunca deixe produtos venenosos, sem a devida atenção enquanto você os manipula, pois em alguns 
segundos de desatenção - para que ocorra uma intoxicação; 

 Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a 
embalagem, mas podem dificultar bastante, a tempo que alguém intervenha; 

 Pílulas coloridas, embalagens e garrafas bonitas, brilhantes e atraentes, odor e sabor adocicados despertam 
a atenção e a curiosidade natural das crianças. Não estimule essa curiosidade; 

 Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele é atóxico, ou seja, não contém 
componentes tóxicos. 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 
 


