
 

 

 

Alerta: as baterias de lÍtio são um perigo se ingeridas pelas suas crianças. 

Os centros anti-venenos da Lombardia apontam o risco ligado à ingestão das baterias de lÍtio (micro 

pilhas). 

Trata-se de baterias redondas, chatas, geralmente com dois centÍmetros de diâmetro. A sigla CR pode 

estar presente numa das duas faces. 

A crescente difusão deste tipo de baterias determinam, nos ultimo cinco anos, um incremento dos 

accidentes ligados à sua ingestão, sobretudo da crianças menores. 

Estas baterias podem causar um dano principalmente ao esôfago, mas também ao estômago, soamente 

pelo efeito elétrico, indipendente da liberação de substanciâs tóxica, sucessivas à abertura da própria 

bateria. 

As consequências podem ser muito graves (perforação do esôfago) e determinaram um aumento 

significativo dos casos de morte e isto também é apontado pelo centros anti-venenos. 

Para evitar esse risco è fumdamental impedir o acesso do produto às crianças. 

Atenção: com frequências essas baterias alimentam brinquedos ou outros objetos prensentes no 

ambiente dómestico (relôgios, balanças, calculadoras, controles remote, etc…) e ingestão occorre 

porque a propria criança consegue pega-las, às vezes, tirando-as do seu lugar. 

Portanto, è necessario certificar-se que nesses objetos , os compartimentos onde são colocadas as 

baterias, sejam protegidas por um fecho eficiente, possÍvel de se abrir apenas com utensÍlios 

especÍficos, não quebrados ou precedentemente forçados. 

No caso de ingestão o de suspeita ingestão duma dessas baterias: 

- Ligar para um centro anti-veneno 

- Não procurar vômito 

- Levar a criança ao pronto-socorro mesmo que não apresente nenhum sintoma. 

- È indispensável conseguir qualque informação util para identificar o tipo de bateria ingerida: 

portanto è necessario levar ao hospital o objeto do qual a bateria foi retirada e, se disponivel, a 

imbalegem original da mesma ou outras baterias presentes nos dispositivos que contem mais de  

Lombardy Poisoning Control Centers: 

Milano  - A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda (+39) 02 66101029 
Pavia - IRCCS Fondazione Maugeri (+39) 0382 24444 
Bergamo - A.O. Papa Giovanni XXIII (+39) 800-88330 

  


