


Relaxa, KaRim! Hoje 
é domingo.

Bem, vou tomaR 
BanHo.

Neste belo domingo, o culpado aguardava por trás da porta...

QueRida, não 
passes aí HoRas, 

poR favoR...

maRia, lemBRa-te Que os meus 
pais estão a contaR connosco 

paRa o almoço...

maRia, despacHa-te 
ou vamos cHegaR 

atRasados!
maR...

11:20

oooH !!

11:25

 maRia!

desligaR  
o gás, 

Rápido!
oH, QueRida! vou tiRaR-te daQui, 

Rápido!

aR!





  O que é o CO?
O CO (monóxido de carbono) é um gás que não se sente, 
não se vê, não tem sabor e não é perceptível ao toque. 
Mas é perigoso e pode matar. Anualmente, na Bélgica, 
mais de 1.000 pessoas são vítimas de uma  
intoxicação por CO.  

Todos os aparelhos de aquecimento que funcionam a 
carvão, lenha, gasóleo, petróleo ou gás podem emitir CO! 

Assim sendo, o perigo é igualmente iminente em sua casa.

  Como o evitar? 
VENTILAÇÃO SUFICIENTE
   Existe um aparelho de aquecimento ou um 

esquentador na divisão? Caso exista, instale uma 
grelha de ventilação (150 cm²) ou certifique-se de 
que a divisão está sempre correctamente arejada.

VERIFICAÇÃO DA CHAMINÉ
   Para uma boa extracção, mande limpar a 

chaminé anualmente!

BONS APARELHOS COM BOA MANUTENÇÃO
   Os aparelhos mais antigos consomem mais e são, 

por vezes, perigosos! 

   Utilize um pequeno esquentador a gás (5 litros) 
apenas para um lavatório ou banca da cozinha! 

   Opte por um aparelho de aquecimento equipado com 
uma conduta de evacuação dos gases de combustão. 

   Recorra regularmente a um profissional para proceder 
à verificação dos aparelhos.

   Como reconhecer o risco de 
intoxicação por CO?
NOS SERES HUMANOS/ANIMAIS
  Dores de cabeça

  Vómitos

  Fadiga

  Desmaio 

EM CASA
   Presença de fuligem nas paredes junto 
de um esquentador a gás

   Chamas amarelas em vez de azuis

   Humidade anormalmente elevada

   O que fazer em caso 
de intoxicação por CO?
  Abra as portas e janelas.

  Desligue o aparelho. 

  A vítima está inconsciente? Ligue para o 112.

  Retire a vítima da divisão se estiver consciente.

  Centro de Informação Antivenenos : 070 245 245

Se pretender obter exemplares suplementares do folheto, pode encomendá-los por correio electrónico para o endereço infodoc@ibz.
fgov.be ou por fax através do número 02 557 35 22. O folheto está igualmente disponível no sítio da Internet www.besafe.be  
[na secção 'publications' (publicações)]. 

Boulevard de Waterloo 76 
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99 
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

Direction générale Sécurité et Prévention (direcção geral da segurança e prevenção)
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