ENVENENAMENTO DOMÉSTICO
Mantenha todos os produtos tóxicos em local seguro e
trancado, fora do alcance das crianças, para não
despertar sua curiosidade.

é importante que a criança aprenda que remédio não é
bala, doce, ou refresco. Quando sozinha, ela poderá ingerir
o medicamento. Lembre-se: remédio é remédio;

Para ajudar a prevenir intoxicações com remédios ou
produtos de limpeza, adquira, se possível, produtos com
trava de segurança. As mais frequentes intoxicações em
crianças são causadas por remédios, produtos de uso
doméstico.

pílulas coloridas, embalagem e garrafas bonitas, brilhantes
e atraentes, odor e sabor adocicado despertam a atenção
e a curiosidade natural das crianças. Não estimule essa
curiosidade.

REMÉDIOS

PRODUTOS DOMÉSTICOS

Os remédios são ingeridos por crianças que os
encontram deixados pelo adulto, em local de fácil
acesso;

nunca deixe de ler o rótulo ou a bula antes de usar
qualquer medicamento;

EM CASO DE ACIDENTE COM PLANTAS TÓXICAS
Retire da boca o que resta da planta,
cuidadosamente;
enxague a boca com água corrente;
guarde a planta para identificação;

Leia atentamente os rótulos antes de usar qualquer
produto doméstico e siga as instruções cuidadosamente;

guarde detergentes, sabão em pó, inseticidas, e outros
produtos de uso doméstico, longe dos alimentos, dos
medicamentos e fora do alcance das crianças;

evite tomar remédio na frente de crianças;

não dê remédio no escuro para evitar a troca indevida
por outro;

quando estiver lidando com plantas venenosas, use
luvas ou lave bem as mãos após esta atividade;
não faça remédios ou chás caseiros preparados com
plantas, sem orientação médica.

mantenha os produtos nas suas embalagens originais.
Nunca coloque produtos
derivados de petróleo
(querosene, gasolina), alvejantes, em embalagens de
refrigerantes, sucos.

ligue para o Centro de Controle de Intoxicação.

QUANDO OCORREM AS INTOXICAÇÕES
Geralmente, as intoxicações ocorrem nos horários
que antecedem as refeições: das 10 às 12 horas e
das 17 às 20 horas ou quando há mudanças na
rotina da casa.

não utilize remédios sem orientação médica;

PLANTAS TÓXICAS
mantenha os medicamentos nas embalagens originais
com a bula;

cuidado com remédios de uso infantil e adulto com
embalagens muito parecidas. Erros de identificação
podem causar intoxicações graves e, às vezes, fatais;

nunca use
vencido;

medicamentos

com

prazo

de validade

nunca coloque a embalagem com o seu conteúdo
na lixeira;

O QUE É EMBALAGEM DE SEGURANÇA?

Ensine às crianças que não se deve colocar plantas
na boca;

conheça as plantas de
e características;

casa e arredores pelo nome

não coma plantas desconhecidas. Lembre-se de que não
há regras ou testes seguros para distinguiras plantas
comestíveis das venenosas. Nem sempre o cozimento
elimina a toxicidade das plantas;

O PROJETO DE Lei nº 4841-A/94, em tramitação no
Congresso Nacional, visa a adoção, a exemplo do que
ocorre em muitos países, da Embalagem Especial de
Proteção à Criança (EEPC) em medicamentos e
produtos químicos de uso doméstico que apresentem
potencial de risco à saúde. Ela deverá ser confeccionada
de modo que seja significativamente difícil para uma
criança com menos de cinco anos de idade abri-la ou
retirar uma quantidade tóxica ou perigosa do produto
nela contida, em um período razoável de tempo e que
não seja difícil sua abertura por um adulto.

