
A MOBILIZAÇÃO DAS ENTIDADES

Diante da gravidade da situação, as entidades PROTESTE, ONG CRIANÇA SEGURA, 
Associação Médica Brasileira (AMB), Associação Paulista de Medicina (APM), 
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e Sociedade 
Brasileira de Queimaduras (SBQ) se uniram e mantém mobilização com o objetivo 
de conscientizar os consumidores sobre os perigos do uso do álcool líquido. 

REIVINDICAÇÕES

• Urgência na votação pelo Congresso Nacional para restringir a venda do álcool. 

• Debate para criação de políticas de combate e prevenção do uso do álcool em 
ambiente doméstico.

• Criação de um cadastro nacional de registros dos casos de queimaduras por álcool.

• Implantação de uma campanha permanente de conscientização da população 
sobre os riscos do uso do álcool no ambiente doméstico.

NÃO USE O ÁLCOOL EM AMBIENTE DOMÉSTICO

O uso do álcool para limpeza residencial faz parte da cultura brasileira. Muitas 
pessoas acreditam no seu poder de desinfecção e utilizam o produto no dia a 
dia. Porém, é preciso alertar para o grande perigo a que nossas famílias estão 
expostas. No Brasil, milhares de pessoas, incluindo crianças, são vítimas de 
queimaduras provocadas por acidentes com álcool. Mas não há um cadastro 
nacional de registros desses acidentes.

O álcool usado na limpeza doméstica pode se incendiar facilmente, seja na versão 
líquida ou gel, representando um perigo real, sobretudo às nossas crianças. Ou 
seja, usar o álcool em casa é correr um risco totalmente desnecessário.

As entidades PROTESTE, ONG CRIANÇA SEGURA, Associação Médica 
Brasileira (AMB), Associação Paulista de Medicina (APM), Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e a Sociedade Brasileira de 
Queimaduras (SBQ) se uniram para prevenir estes riscos. 

Limpeza é importante, mas a segurança está em primeiro lugar. 
FAÇA SUA PARTE!

SEJA CONSCIENTE!

NÃO USE ÁLCOOL PARA FINS DOMÉSTICOS
PENSE NA SUA SEGURANÇA E DE SEUS FAMILIARES

Saiba mais a respeito do assunto nos sites das entidades:

www.proteste.org.br
www.criancasegura.org.br

www.amb.org.br
www.apm.org.br

www.spdm.org.br
www.sbqueimaduras.org.br

Nosso objetivo é conscientizar o consumidor para os riscos do uso do álcool 
com fins domésticos e, consequentemente, combater o uso do produto. 
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