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Os acidentes provocados por soda cáustica e produtos assemelhados é um caso de 
saúde pública. Pesquisa realizada por especialista da FMABC, Doutor Bruno Galhardi, 
revela que nó Brasil os acidentes causados apenas pela soda cáustica provocam 140 
mil internações anuais na rede pública dê saúde, dos quais 6 mil resultam em morte 
da vítima. A água sanitária também é responsável por número significativo de 
acidentes, envolvendo principalmente crianças que ingerem o produto. Na maioria dos 
casos a substância está guardada em local de fácil acesso e em garrafa plástica de 
refrigerante, o que provoca mais a curiosidade infantil. Esta curiosidade é ainda 
acentuada pela coloração e cheiro de alguns produtos aumentando o risco de 
acidentes.  
Em São Paulo, o Professor Uenis Tannuri, chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do 
Instituto da Criança do HC da FMUSP, adverte que a ingestão acidental de produtos 
contendo soda cáustica é muito frequente e que o Centro de Assistência Toxicológica 
do HC da FMUSP registrou nos últimos 2 anos mais de 1.500 ocorrências.  
O Professor Doutor Sérgio Tomaz Schettini, chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do 
Hospital Municipal Infantil Menino Jesus com artigos em publicações internacionais 
como a Pediatric Surgery International com relatos de acidentes com a soda, é um 
entusiasta da restrição ao comércio do hidróxido de sódio na forma líquida, porque ver 
no dia a dia, vidas que serão eternamente marcadas, dramas que poderiam ser 
evitados através de pequenos cuidados. Mais da metade destes acidentes ‘não 
ocorreria se o produto estivesse em embalagem adequada!  
Ao Município compete legislar sobre assunto de interesse, local, e suplementar a 
legislação federal e estadual (CF art.30); este assunto além de saúde pública também 
diz respeito ao direito do consumidor, temas de interesse local, portanto dentro da 
competência legislativa dos Vereadores.  
Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres colegas desta casa de Leis para a 
aprovação desta proposta que evitará a dor de muitas famílias.” 


