
O QUE É O MONÓXIDO DE CARBONO (CO)?
O CO é conhecido como o ASSASSINO SILENCIOSO ou INVISÍVEL porque é um gás que 

não podemos VER, CHEIRAR ou SABOREAR

SENSIBILIZAÇÃO PARA O MONÓXIDO DE CARBONO

AVISO Quais são as potenciais fontes de CO?
Muitas casas em Ontário têm, em média, 4 a 6 aparelhos a combustível que produzem monóxido de carbono.

A exposição ao monóxido de carbono é perigosa para as pessoas e os animais de estimação!

Em Ontário, mais de 65% de todas as mortes e ferimentos provocados pelo monóxido de 
carbono ocorrem em casa. 

Sinais e sintomas de envenenamento por CO

• Dores de cabeça fortes
• Desorientação

• Náuseas
• Vómitos

• Tonturas
• Confusão

• Cansaço
• Fraqueza

• Sonolência
• Perda de consciência

O ASSASSINO SILENCIOSO

LAREIRA

FOGÃO

CARRO

BARBECUE

GERADOR PORTÁTIL
A COMBUSTÍVEL
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FONTE COMUM DE MONÓXIDO DE CARBONO
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Proteja-se do envenenamento por 
monóxido de carbono (CO) na sua casa

Se a sua casa tem um aparelho a combustível, uma 
lareira ou uma garagem conexa, precisa de ter um 
detetor/alarme de CO — 

É OBRIGATÓRIO POR LEI EM ONTÁRIO.

Instale, teste e mantenha um ou vários detetores/alarmes de CO FUNCIONAIS.

Saiba o que fazer quando o seu detetor/alarme de CO é ativado.

Instale um detetor/alarme de CO funcional junto a todas as áreas de 
dormir.

Teste os detetores/alarmes mensalmente, prima e mantenha 
premido o botão de teste para ouvir o sinal sonoro (alerta).

Mude as pilhas uma vez por ano ou quando ouvir um sinal sonoro 
(som agudo) de aviso de pilha fraca. Nunca espere! Após instalar pilhas 
novas teste sempre os detetores/alarmes.

Substitua os detetores/alarmes expirados. Verifique a data de 
substituição ou faça a substituição de acordo com as instruções do fabricante.  

Com o tempo, os detetores/alarmes perdem a sensibilidade – não duram para sempre!   

Ponto de
encontro NUNCA IGNORE um detetor/alarme de aviso, NEM tente encontrar a fonte! 

PORQUÊ? Trata-se de um aviso para SI relativo a um potencial risco na sua casa.
SAIA DE CASA, PERMANEÇA FORA DE CASA E LIGUE PARA O 9-1-1 
IMEDIATAMENTE.

905.458.5580
bramptonfire.com
firelife@brampton.ca 

BramptonFire
@BramptonFireES

Alarme a tocar Saia de casa Ligue para o 9-1-1
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