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Os produtos de limpeza e higiene são aqueles de composição e toxidade

variadas, responsáveis por muitos casos de intoxicação. Estes produ-

tos são facilmente encontrados em todos os ambientes da casa. O

armazenamento e uso inadequado destes produtos têm colaborado

para a ocorrência de casos graves e até fatais de intoxicação.

É importante saber identificar estes produtos.

Domissanitários - compreendem os saneantes (produtos de limpe-

za) que são substâncias ou preparos destinados à higienização, de-

sinfecção ou desinfestação domiciliar de ambientes coletivos e/ou

públicos, de lugares de uso comum e no tratamento de água; deter-

gentes e similares; sabões; polidores; alvejantes; desinfetantes; deso-

dorizantes; esterilizantes; algicidas e fungicidas para piscina; desin-

fetantes de água para consumo humano; água sanitária; produtos

biológicos à base de microorganismos viáveis para o tratamento de

sistemas sépticos, tubulações sanitárias de águas servidas, com a fi-

nalidade de degradar matéria orgânica e reduzir odores.

Cosméticos – são produtos de higiene pessoal, utilizados na pele,

sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e

membranas mucosas da cavidade oral.

Produtos Químicos Industriais – são derivados de petróleo,

inalantes, tintas e vernizes, colas e adesivos, álcool, gases, monóxido

de carbono, cola de sapateiro (uso indevido como droga de abu-

so), etc.

Raticidas – são produtos desinfestantes destinados à aplicação em

domicílios e áreas comuns, no interior de instalações, edifícios pú-

blicos ou coletivos e ambientes para controle de roedores.

Atenção!

Muitos produtos utilizados no ambiente doméstico são de fa-

bricação clandestina e ilegal. Estes produtos, normalmente, são
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MEDIDAS PREVENTIVAS

•  Mantenha todos os produtos tóxicos em local seguro e tran-

cado, fora do alcance das mãos e dos olhos das crianças, de

modo a não despertar sua curiosidade e manipulação.

•  Leia atentamente os rótulos antes de usar qualquer produto

doméstico e siga as instruções cuidadosamente.

•  Guarde detergentes, sabões em pó, inseticidas e outros produ-

tos de uso doméstico longe dos alimentos e dos medicamentos.

•  Mantenha os produtos nas suas embalagens originais. Nun-

ca coloque produtos tóxicos em embalagens de refrigeran-

tes, sucos.

•  Não compre produtos de origem desconhecida.

•  Em caso de dúvida ligue para o Centro de Intoxicações de

sua região.

Ligação Gratuita

0800 780  200

0800 410  148

0800 148  110

0800 284 4343

0800 643 5252

0800 771 3733
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comercializados de “porta-em-porta”,  com a promessa de serem

“mais fortes e menos tóxicos”, além de mais baratos. Na realidade,

por serem em geral mais concentrados, causam intoxicação com

maior frequência e de maior gravidade que os fabricados legalmen-

te.
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