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O carbamato ou chumbinho como é popularmente conhecido, é uma substância química usada 

da agricultura como inseticida, acaricida e nematicida. É irregularmente utilizado como 

raticida, sendo a sua comercialização ilegal para controle de roedores. Mesmo sendo proibido, 

o chumbinho é vendido com muita facilidade em todo país, e isso pode causar grandes 

consequências como intoxicações. A maioria das intoxicações por carbamato ocorrem por 

exposição acidentalmente na pele, acontecendo também de formas acidentais e suicidas. A 

primeira atitude a ser tomada é ligar para o controle de envenenamento e o serviço médico de 

emergência, em seguida, realizar os primeiros socorros. Esse trabalho teve como objetivo 

relatar a experiência de graduandos do curso de fisioterapia sobre a construção de um 

seminário com a temática ações de primeiros socorros implementadas a vítima de 

intoxicações exógena por carbamato “chumbinho”. Trata-se de um relato de experiência na 

graduação em fisioterapia, sobre a elaboração de um seminário, onde a construção se deu 

através de 3 etapas: 1º contato com a temática, 2º busca de material cientifico em bases de 

dados e livros e a 3º refere-se a construção do seminário para apresentação em sala. Foi 

observado nas pesquisas que a maior parte das intoxicações por carbamato ocorrem 

acidentalmente. O conhecimento no campo de primeiros socorros é fundamental para 

profissionais da área de saúde principalmente na emergência e no dia – a – dia, a fim de salvar 

vidas. Os efeitos podem aparecer minutos ou horas após a ingestão, as manifestações mais 

comuns são: náuseas, vômitos, dor intensa, diarreia, convulsão, salivação excessiva, 

inconsciência, entre outros. Com base no que foi estudado, observamos que as ações de 

primeiros socorros são muito importantes e podem ser bastante decisivas na hora de salvar 

vidas. É importante o profissional da área de saúde ter esses conhecimentos para saber como 

deve agir diante de uma emergência séria. Mesmo sendo reversível, se a vítima demorar de 

receber socorro, o paciente pode sofrer sérias complicações que poderá levá-lo a morte, 

quanto mais rápido e preciso for o socorro, maiores as chances de vida. 
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