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RESUMO 

 

Crianças, durante a fase inicial de seu desenvolvimento infantil, de 1 a 4 anos, começam 

a aprender a andar, a terem mais agilidade e tendem a levar objetos à boca. Isso faz com 

que essa fase seja uma fase mais propícia aos acidentes domésticos, principalmente com 

materiais químicos de limpeza, que muitas vezes são deixados em locais inapropriados e 

de fácil manuseio, facilitando a abertura das embalagens. A ingesta desses produtos 

químicos pode levar ao óbito. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) alertam que essa situação é a principal causa de óbito em crianças até 9 anos. 

Com a pandemia da Covid-19, essa situação ficou mais evidente pelo aumento de 

produtos de limpeza que foram usados e estocados em casa, muitas vezes, em forma de 

galão. Adicionalmente, durante a pandemia, muitos pais ou responsáveis, por estarem 

em home office, não tinham como vigiar seus filhos, deixando-os mais vulneráveis. O 

produto elaborado neste mestrado é uma tampa para galões de 5 litros de produtos 

químicos que confira uma maior segurança aos usuários dos produtos e dificuldade em 

sua abertura por crianças, evitando acidentes domésticos. 

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Segurança de Dispositivos; Intoxicações. 
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ABSTRACT 

 

Children, during the initial phase of their child development, from 1 to 4 years old, 

begin to learn to walk, to have more agility and tend to bring objects to their mouths. 

This makes this phase more conducive to domestic accidents, especially with chemical 

cleaning materials, which are often left in inappropriate and easy-to-handle places, 

facilitating the opening of packages. Ingestion of these chemicals can lead to death. 

Data from the Mortality Information System warn that this situation is the main cause of 

death in children up to 9 years of age. With the Covid-19 pandemic, this situation was 

made more evident by the increase in cleaning products that were used and stocked at 

home, often in the form of a gallon. Additionally, during the pandemic, many parents or 

guardians, being at home office, had no way of watching their children, leaving them 

more vulnerable. The product developed in this master's degree is a cap for 5 liters 

gallons of chemical products that provides greater safety to users of the products and 

makes it difficult for children to open them, preventing domestic accidents. 

 

Key-words: Patient Safety; Equipament Safety; Poisoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As intoxicações, que são o conjunto de sinais e sintomas tóxicos resultante da 

exposição às substâncias químicas que podem ocorrer após a ingestão de toxicantes 

encontrados em plantas, animais peçonhentos ou venenosos, agrotóxicos, 

medicamentos, produtos químicos e saneantes.1 

 As intoxicações mais frequentes são causadas por medicamentos, produtos de uso 

doméstico, como alvejantes, querosene, polidores de móveis, tintas, solventes, 

detergentes e inseticidas. 2 

As crianças são principais vítimas de intoxicação tendo em vista que, com o 

desenvolvimento infantil - especialmente na faixa etária de um a quatro anos de idade - 

aprendem a andar e adquirem agilidade, sendo capazes de alcançar os objetos e conduzi-

los à boca. Adicionalmente, tornam-se naturalmente mais curiosas. São nos momentos 

de descoberta e entretenimento que ocorrem os acidentes domésticos relacionados à 

intoxicação, haja vista que têm habilidade para abrir a maioria das embalagens, muitas 

vezes armazenadas em espaços inadequados ou sem a devida segurança. 3-5  

Quando expostas acidentalmente ao produto químico as crianças manuseiam ou 

deglutem podendo sofrer sérias consequências, uma vez que têm metabolismo rápido e 

organismo imaturo para lidar com agressão provocada por toxinas químicas. Os 

acidentes, em geral, ocorrem pela ingestão de excesso da substância química. Os 

produtos de limpeza são a segunda maior causa de intoxicação em ambientes 

domésticos, precedidos apenas pela ingestão acidental de remédios. Em média, dois 

terços de todos os acidentes com crianças ocorrem dentro de casa e a maioria poderia 

ser evitada, desde que algumas medidas fossem adotadas, entre as quais, o uso de travas 

de segurança nas embalagens dos produtos químicos e seu armazenamento em espaços 

adequados no que diz respeito à altura e segurança. 6 

Werneck (2009) descreve estudo ocorrido em 2003 sobre as intoxicações em 

menores de cinco anos de idade, registradas no Centro de Informação Toxicológica do 

Rio Grande do Sul. Na ocasião, as intoxicações eram menos frequentes em menores de 

um ano e predominavam discretamente no sexo masculino (53%). Em relação às 

circunstâncias de ocorrência, o estudo identificou a via oral como o principal meio de 

exposição (88%). A localização preferencial do agente tóxico foi o chão da sala de estar 

ou do quarto (67%). 
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Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) demonstram que a 

principal causa de morte em crianças de até 9 anos são acidentes domésticos como 

afogamentos, quedas, queimaduras e intoxicações. 7 

Recomenda-se que, para evitar intoxicações decorrentes de acidentes pelo acesso 

inadvertido a produtos químicos, se mantenham todos os produtos tóxicos, fora do 

alcance das mãos e dos olhos das crianças, de modo a não despertar sua curiosidade. 

Adicionalmente, para prevenir as intoxicações, as embalagens dos produtos deveriam 

dispor de uma trava de segurança, que confeccionada de material de baixo custo, não 

onerasse sua aquisição pelo consumidor e incentivasse o fabricante a incorporá-la à 

embalagem. 8 

Martins et. al. (2006) citam que os acidentes domésticos entre crianças são 

frequentes e contribuem para elevar a morbimortalidade infantil. Os envenenamentos 

(ou intoxicações) representam um dos principais tipos de acidente envolvendo crianças 

e alcançam dimensão preocupante. Em sua maioria, são considerados acidentais. Porém, 

decorrem de situações facilitadoras, de características peculiares às fases da criança, de 

comportamentos inadequados da família e do pouco incentivo às medidas preventivas. 

Nos últimos anos, tem crescido a diversidade de produtos farmacológicos e sanitários 

com alto poder tóxico, alguns com embalagens inadequadas e sem informações 

necessárias sobre sua composição, assim como de medidas preventivas e de tratamento 

em caso de acidente. Muitos dos produtos chamam a atenção das crianças pelo conteúdo 

colorido e estético, favorecendo a ocorrência de intoxicações. 

Neste momento, no qual o mundo enfrenta a pandemia da COVID-19, houve uma 

intensificação de procedimentos de higiene, limpeza e desinfecção dos ambientes 

domiciliares, provocando aumento no consumo de produtos de limpeza, como álcool em 

gel e água sanitária, com o consequente aumento de acidentes ocasionados pelo seu uso. 

Segundo dados do Centro de Informação e de Assistência Toxicológica (Ciatox), os 

registros de intoxicação no Brasil aumentaram até 23%, de janeiro a abril de 2021, em 

relação ao mesmo período em 2019. Importante, portanto, dispor de dispositivos que 

impeçam a abertura inadvertida de embalagens de produtos químicos, potencializando a 

proteção contra acidentes domésticos por intoxicação. 9 

Produtos químicos inadvertidamente acessados têm como principais vias de 

penetração a boca, pele, vias respiratórias. Tais substâncias podem causar vários graves 

sintomas, que incluem queimaduras, desmaios, dores abdominais e ao engolir, falta de 

ar, sonolência, pupilas dilatadas, convulsões, alterações no pulso, na respiração e da 
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temperatura corporal, manchas na pele, coceira, ardência, dor de cabeça, tosse, 

temperatura da pele aumentada, podendo variar conforme a via de intoxicação e idade 

do paciente. Uma vez no trato gastrointestinal, um agente tóxico poderá ser absorvido, 

desde a boca até o reto, geralmente pelo processo de difusão passiva. 10 

Informações relacionadas à intoxicação coletadas pelos Centros de Controle de 

Intoxicações evidenciaram 1.574 casos entre crianças até cinco anos de idade, sendo que 

cerca de 40% dos casos envolveram produtos químicos de uso doméstico. A intoxicação 

por produtos químicos de uso doméstico decresceu com a idade, enquanto aumentou a 

decorrente dos medicamentos como agentes da intoxicação. Estas informações 

sinalizam para dados possivelmente subestimados, tendo em vista a inexistência de uma 

obrigatoriedade de notificação compulsória desses eventos. ¹¹ 

Entre janeiro e março de 2020, os centros de envenenamento receberam 45.550 

chamadas de exposição relacionadas a produtos de limpeza e desinfetantes, 

representando incremento de 20,4% e 16,4% em relação ao mesmo período em 2019 e 

2018, estabelecendo uma relação temporal com o aumento do uso desses produtos, nas 

exposições e nos esforços de limpeza do período de isolamento pela COVID-19. ¹²  

Baseando-se nas evidências disponíveis até o momento, durante a COVID-19 houve 

aumento dos registros de exposição a desinfetantes, sendo a maioria com repercussões 

leves, e em crianças menores de 5 anos de idade. As formas graves, consideradas 

intoxicações forma relatadas nessa faixa de idade, principalmente com consequências 

oculares. 13 

Volpe (2020) relata que crianças, em especial na fase pré-escolar, permanecem 

durante proporção significativa de seu tempo em casa, onde a exposição ao risco se 

associa ao acesso a substâncias venenosas e medicamentos. O desconhecimento dos 

cuidadores sobre a toxicidade dos agentes, a desatenção aos riscos e a falta de 

supervisão contribuem para a ocorrência de intoxicações acidentais na infância. A 

efetividade da supervisão por adultos é prejudicada pela rapidez com que uma criança é 

capaz de se envolver no acidente sanitário e ingerir de forma inadvertida ou acidental, 

medicamentos. 

Tendo em vista o exposto, justifica-se a necessidade de criar-se dispositivo que evite 

a abertura acidental da embalagem de produtos químicos pelas crianças, protegendo-as 

contra danos, alguns graves, cujas consequências poderão, inclusive levarem-nas ao 

óbito.  
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Propõe-se como possível solução ao problema exposto, a elaboração de um 

dispositivo de segurança para evitar abertura acidental de embalagens de produtos 

químicos. Desta forma, o dispositivo poderá contribuir para redução da incidência de 

acidentes domésticos por intoxicação decorrente de ingestão e/ou contato com produtos 

químicos e se reduzirá o número de atendimentos hospitalares por intoxicações. O 

invento tem potencial para ser comercializado, devido à possiblidade de baixo custo, 

justificando assim sua aplicabilidade no cotidiano. 
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2. OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 

- Desenvolver um dispositivo que impeça a abertura inadvertida de embalagens de 

produtos químicos de 5 litros, que possa  ser reutilizado mesmo depois de aberto 

pela primeira vez, que não polua o ambiente, e  que reduza a incidência de acidentes  

domésticos por produtos químicos de limpeza  

 

 

 

Específicos 

- Contribuir para dinamicidade das ações de educação em saúde pela 

disponibilização de material demonstrativo para as atividades sobre prevenção de 

acidentes domésticos. 
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3. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO 

 

   Foram feitas pesquisas no site do INPI e no google patentes sobre produtos que 

servissem como tampas de segurança para produtos químicos de 5 litros de uso 

doméstico e que dificultassem a abertura acidental e inadvertida por crianças menores. 

Foram encontrados alguns produtos, mas nenhum com as mesmas características do 

nosso. 

A presente invenção descreve Dispositivo de Segurança para Evitar Abertura 

Acidental de Embalagens de cinco Litros de Produtos Químicos de Uso Doméstico. 

Tem por objetivo prover o aumento da segurança de embalagens, mais especificamente 

as embalagens de 5 litros de produtos químicos domésticos (como produtos de limpeza), 

conhecidas no mercado como bombonas de 5 litros.  

Na figura 1, ilustram-se tanto a embalagem original como os componentes: 

bombona cinco litros (B); tampa fornecida com o produto (T); trava da base com rasgos 

passantes (1); contra-tampa com 3 travas de segurança (2). 

  

Figura 1- embalagem bombona (B) de cinco litros mais componentes do produto: trava 

(1), contra-tampa (2), tampa (T) 
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O Dispositivo de Segurança para Evitar Abertura Acidental de Embalagens de 5 

Litros de Produtos Químicos de uso Doméstico observado (DS) na figura 2 é formado 

pelos componentes trava de base com rasgos passantes (1) e contra-tampa com garras 

(2). Utiliza-se a própria bombona cinco litros (B) e sua tampa original (T) como parte 

do sistema de travamento do dispositivo de segurança.   

 

 A figura 2, mostra os componentes (1 e 2) em posição. A contra-tampa com 

garras está encaixada nos rasgos passantes 

 

 

Figura 2 – componentes do produto:(B):  bombona de plástico; DS: Dispositivo de 

Segurança para Evitar Abertura Acidental de Embalagens de 5 Litros de Produtos 

Químicos de uso Doméstico (DS); TRAVA DA BASE (1); CONTRA-TAMPA COM 

TRAVA DE SEGURANÇA (2) 

 

 

 Na figura 3, é mostrado o componente trava da base (1) com o detalhe dos 

rasgos passantes (1a). Assim, ilustra-se o componente TRAVA DA BASE (1) que 

possui forma semicircular, raio entre 25 a 45 mm, um facetado com afastamento em 

relação ao centro de 30mm a 40mm, com espessura entre 1 mm a 3 mm. Os detalhes 

dos RASGOS PASSANTES (1a), são necessários para se conectar ao componente 

CONTRA-TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA (2). O material do componente 

TRAVA DA BASE (1) será preferencialmente polietileno (PE) ou outro material 

compatível com a classe dos termoplásticos possuidores de propriedades mecânicas 

compatíveis com sua aplicação. 
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Figura 3 - trava da base (1) e o detalhe dos rasgos passantes (1a) 

 

 

A figura 4 mostra os componentes: contra-tampa com (2) com o detalhe das 3 

garras de travamento (2a). Ilustra o componente CONTRA-TAMPA COM TRAVA DE 

SEGURANÇA (2), que possui forma circular, com raio entre 25 mm a 35 mm, fechada 

em uma de suas extremidades e com espessura entre 1 mm a 3 mm. Destacam-se as 

garras (2a) necessárias para conectar a contra-tampa ao componente de trava da base 

(1). O material do componente contra-tampa com trava de segurança (2) será 

preferencialmente Polietileno (PE) ou outro material compatível com a classe dos 

termoplásticos com propriedades mecânicas compatíveis com sua aplicação. 

 

Figura 4 - contra-tampa (2) e o detalhe das 3 garras (2a) 

 

 

 A figura 5 ilustra o componente TRAVA DA BASE (1) sendo posicionado 

sobra a BOMBONA de cinco litros (B) encaixando-a sobre a rosca. 
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  Figura 5 - Componente trava da base (1) sendo posicionado na bombona cinco 

litros (B) encaixando-a sobre a rosca. CONTRA-TAMPA COM TRAVA DE 

SEGURANÇA (2); TAMPA (T). 

 

 A Figura 6 mostra o componente tampa (T) sendo posicionado sobre o 

componente trava da base (1)  

 

 

Figura 6 – contra-tampa (T) posicionada sobre o componente trava da base. 
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Na Figura 7 ilustra-se o componente contra-tampa com trava de segurança (2) 

sendo posicionado sobre o componente trava da base (1), no qual, por meio de garras 

(2a), será encaixado travando o conjunto. 

  

 

 

 

Figura 7 – Contra-tampa com trava de segurança (2) sendo posicionado sobre o 

componente trava da base (1) . 

 

A Figura 8 ilustra o componente CONTRA-TAMPA COM TRAVA DE 

SEGURANÇA (2) de modo transparente para evidenciar o impedimento ao acesso a 

TAMPA (T). 

 

 

Figura 8 – Contra-tampa com trava de segurança  
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 A figura 9 mostra o sentido da ação das forças necessárias soltar as garras 

da contra-tampa (2a) de modo a soltar o conjunto de garras laterais e abrir a 

embalagem. 

 

 

Figura 9 – Sentido das forças. B: BOMBONA  

 

Por fim, a Figura 10 mostra o sentido de a ação da força necessária para soltar as 

GARRAS (2a), de modo a soltar a garra frontal. 

 

 

Figura 10 - Sentido da ação para abertura da trava. Legenda: B-bombona.   
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PROTÓTIPO 

 

Impressão 3D (Protótipo) 

 

 

Protótipo impresso (trava da base) 
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Protótipo impresso (conjunto completo) 

 

 

 

Protótipo impresso 
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A PATENTE DO PRODUTO 
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4. POSSÍVEIS APLICABILIDADES DO PRODUTO 

 

       Na busca de anterioridade pela empresa de consultoria, foram patenteados alguns 

vedantes  para embalagens. São tampas articuladas, tipo encaixe tipo macho e fêmea, 

tampas com rosca e travas, tampas com fechadura magnética com parafuso e mola que, 

contudo, não impedem a abertura da embalagem por crianças após sua primeira 

manipulação, diferindo do produto apresentado neste relatório. 

  

Desta forma, foram encontradas patenteadas as invenções: 

 

- WO2011022796A2: Conjunto de tampa e sobretampa com trava para fechamento de 

segurança (Figura 11). Constitui-se em tampa provida de trava de segurança. Pertence 

ao campo de embalagens, visando evitar a abertura indesejável. A tampa possui disco 

articulado provido de um dispositivo de travamento com retorno automático à tampa. 

Tem uma haste, que por estar unida a sobretampa, exerce uma pressão contínua para 

retornar a sua posição de origem (retorno automático da tampa à posição de 

travamento). Apesar de também ter a finalidade de não permitir a abertura indesejada e 

possuir uma sobretampa, difere do produto proposto no mestrado da Universidade de 

Vassouras pelo sistema de funcionamento, além de não impedir a abertura por crianças. 

 

 



 

28 

 

 

Figura 15- Conjunto de tampa e sobretampa com trava para fechamento de segurança 

com evidência de violação e retentor para trava 

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/95/13/2f009de412dee3/WO2011022796

A2.pdf 

 

-  EP1581436B1: Fecho articulado à prova de violação para frascos e recipientes 

selados (Figura 12). Dispositivo com bico de vazamento soldado ou colado, selado com 

um filme na borda do bico, para ser usado em frascos (de ketchup, de tinta, de produtos 

químicos e de lubrificantes, por exemplo). O produto proposto no mestrado da 

Universidade de Vassouras difere por objetivar impedir a abertura de embalagens 

plásticas de 5 litros de uso doméstico de produtos de limpeza e similares. 

 

 

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/95/13/2f009de412dee3/WO2011022796A2.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/95/13/2f009de412dee3/WO2011022796A2.pdf
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Figura 16 - Tamper-proof hinged closure for film-sealed bottles and containers filled 

with pourable contents (Fecho articulado à prova de violação para frascos e recipientes 

selados) 

https://patentimages.storage.googleapis.com/74/5a/af/7842f2b3f3d79e/EP1581436B1.p

df 

 

 - US8237541B2: Tampa com fecho (Figura 13). Trata-se de tampa de garrafa, que 

inclui um reservatório.  É uma tampa de rosca com uma fechadura magnética, que 

compreende um parafuso de mola magneticamente preso ao reservatório e um orifício 

na tampa. Este invento é específico para garrafas e o proposto no mestrado da 

Universidade de Vassouras é para embalagens de 5 litros de uso doméstico com sistema 

que exige que a criança exerça uma força suficiente capaz de abri-la, além de ser de 

custo mais barato de produção, podendo vir acoplado na embalagem ou ser adquirido 

separadamente. 

https://patentimages.storage.googleapis.com/74/5a/af/7842f2b3f3d79e/EP1581436B1.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/74/5a/af/7842f2b3f3d79e/EP1581436B1.pdf
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https://patentimages.storage.googleapis.com/e3/e4/7b/c585a213482e57/US8237541.pdf 

 

 

Figura 17 - Bottle cap with lock (Tampa com fecho) 

https://patentimages.storage.googleapis.com/e3/e4/7b/c585a213482e57/US8237541.pdf 

 

 

https://patentimages.storage.googleapis.com/e3/e4/7b/c585a213482e57/US8237541.pdf
https://patentimages.storage.googleapis.com/e3/e4/7b/c585a213482e57/US8237541.pdf
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- US4512484A: Tampa de travamento com pino (Figura 14). É uma tampa de rosca de 

trava para lacrar uma grande variedade de recipientes, como frascos de remédios, 

frascos contendo líquidos perigosos e outros recipientes onde se deseja evitar o acesso 

de crianças pequenas. Inclui um pino de trava montado em um suporte no perímetro da 

tampa para evitar a sua rotação. Apesar de também ter finalidade de ser impeditivo para 

as crianças, o produto proposto no mestrado da Universidade de Vassouras possui 

tampa e uma sobretampa que, para serem abertas, requerem que seja feita certa força 

nos pinos nelas existentes e certo deslocamento da sobre tampa para conseguir retirá-la 

e ter acesso a tampa do produto que está presa a uma trava de base, o que impede sua 

abertura com facilidade. 

 

 

Figura 18 - Locking screw cap (Tampa de travamento com pino) 

https://patents.google.com/patent/US4512484 

https://patents.google.com/patent/US4512484


 

32 

 

        Todas as tampas patenteadas e citadas neste relatório diferem do produto 

apresentado neste relatório técnico-científico em vários aspectos. Em relação à 

estrutura, o invento proposto pelo Mestrado em Ciências Aplicadas em Saúde da 

Universidade de Vassouras possui uma contra- tampa com 3 ganchos e uma trava da 

base com rasgos passantes. Já no quesito embalagem, o produto “dispositivo de 

segurança para evitar abertura acidental de embalagens de cinco litros produtos 

químicos de uso doméstico” foi idealizado exclusivamente para embalagens plástica de 

5 litros, não se aplicando a outros tipos de recipientes. 

         A simplicidade do “dispositivo de segurança para evitar abertura acidental de 

embalagens de cinco litros produtos químicos de uso doméstico” justifica o baixo custo 

envolvido na sua confecção, tornando-o viável de ser produzido em larga escala pelo 

fabricante de produtos químicos de uso doméstico, podendo consequentemente, ser 

adquirido pelo consumidor de todas as classes econômicas, além de ser de larga 

abrangência em todo o território nacional e ter potencial internacional. 

Seu impacto social se reflete na possível redução da incidência de acidentes domésticos 

por intoxicação decorrente de ingestão e/ou contato com produtos químicos e na 

possível redução do número de atendimentos hospitalares por intoxicações.    

     Adicionalmente, tem potencial para conferir maior tranquilidade aos pais quanto à 

segurança de seus filhos em casa, principalmente no atual momento, quando em 

decorrência da COVID-19, houve aumento dos registros de exposição a desinfetantes, 

como por exemplo, água sanitária, utilizados no domicílio para eliminar o vírus Sars-

Cov-2 neste ambiente12 . 

       Portanto, o invento que tem potencial para ser comercializado, justificando assim, 

sua utilidade social. Cabe aqui salientar que sua ideação e prototipagem pelo Mestrado 

em Ciências Aplicadas em Saúde ratifica a responsabilidade social da Universidade de 

Vassouras, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A ideação e prototipagem do produto apresentado neste relatório tem 

possibilidades de reduzir acidentes domésticos relacionados a queimaduras e/ou ingesta 

de produtos químicos. Consequentemente, evita-se onerar o sistema de saúde com 

custos que surgiriam em decorrência do atendimento a tais vítimas, especialmente 

crianças.  

Trata-se de um produto de viável de ser produzido comercialmente e cuja 

utilização no cotidiano da vida da população contribuirá para ratificar a 

responsabilidade social da Universidade de Vassouras por meio do Mestrado em 

Ciências Aplicadas em Saúde. 
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7. APÊNDICES  

7.1- PUBLICAÇÃO EM ANAIS DE EVENTO  
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7.2- PATENTE  
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