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EXPOSIÇÃO TÓXICA POR ÁLCOOL GEL - COVID-19 
CUIDADOS PARA O PÚBLICO INFANTIL

Considerando o crescente uso de álcool gel no contexto da pandemia do novo Coronavírus – Covid 19 
orienta-se evitar a exposição tóxica no público infantil. 

É importante que a população entenda que estando em casa a higienização das mãos com água e 
sabonete é a mais recomendada, pois sua eficiência é equivalente ao álcool gel 70% no controle 
da propagação do Covid-19, além de evitar exposições desnecessárias ao álcool, que podem 
resultar em um quadro de intoxicação se for utilizado de forma inadequada.

Os responsáveis pelas crianças devem adotar os cuidados para prevenir e diminuir os agravos à 
população infantil decorrentes do uso de álcool gel: 

Consultem as fontes oficiais frequentemente para obter informações atualizadas
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Criar um ambiente seguro para este público é essencial

• É suficiente lavar as mãos das crianças com água e 
sabonete, restrinja o álcool em gel para aquelas ocasiões 
em que a higienização das mãos não é possível; 

• Mantenha o álcool em gel fora do alcance de crianças, 
pois podem atrair a atenção principalmente de 
crianças pequenas, entre 1 e 5 anos de idade, e causar 
acidentes;

• O álcool (em líquido ou gel) é um produto inflamável, 
e pode causar acidentes com fogo ocasionando queimaduras.
 Ao aplicar o álcool 70% não fique perto de fontes de fogo 
(fogão, isqueiros, fósforos etc). Mantenha o produto 
afastado do fogo e do calor;

• Evite armazenar esses produtos em recipientes diferentes 
e não etiquetados ;

• O produto para ser usado pelo público infantil não poderá ser apresentado sob a forma de 
aerossol;

• O álcool gel poderá ser extensivo ao uso infantil, desde que aplicado por adulto ou sob sua 
supervisão ;

Em caso de emergências toxicológicas, não provoque vômito e tenha sempre disponível o 
número 0800-722-6001 do Centro de Intoxicações (CIATox).


