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Olá, somos  a Turma do Sejuquinha! 
A COVID-19 não é brincadeira! 
Toda a família precisa estar atenta 
às medidas de prevenção a esta 
doença terrível. Nesse sentido, o 
uso da máscara é importantíssimo, 
por todas as pessoas da casa. As 
crianças podem contrair o vírus 
e não apresentarem nenhum 
sintoma, mas podem transmitir 
para quem tem contato com elas, 
especialmente as pessoas do grupo 

de risco de contaminação, como 
avós, tios e outros familiares 
acima de 60 anos, hipertensos, 
diabéticos e outras comorbidades. 
Por isso, se você precisar sair de 
casa, fique atento e use máscara 
para se proteger e para proteger os 
outros enquanto durar a pandemia 
causada pelo novo coronavírus.

 
Nesta cartilha, você vai encontrar 
outros importantes cuidados para 
você e sua família!
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  A                   pandemia       causada       pelo               
   novo      coronavírus           traz     
   inúmeras          consequências      
para    o desenvolvimento integral de 
crinças   e   adolescentes.   Um     novo 
relatório Regional  da  UNESCO,   em    
parceria     com   o     Laboratório      de   
Pesquisa  e   Inovação   em   Educação     
para  a   América  Latina  e   o    Caribe 
(SUMMA), mostra que “a  COVID-19 
aumentou   as  desigualdades   educa-
cionais     na     América   Latina   e   no 
Caribe,    que   já   era   a   região   mais 
desigual  do  mundo  antes  do   início 
da   pandemia”.    Os      efeitos     desse 
cenário  ainda  não  estão totalmente 
conhecidos,  mas  é  fato  que   com   o 
fechamento  das  escolas  as   famílias 
têm  lidado  mais  com a  presença de 
crianças  em  casa,  o  que   contribui, 
inclusive,  para o aumento do risco  e
incidênciade  acidentes  domésticos.

De  dezembro   de 2019   até a terceira 
semana   de   março   de   2021,  foram 
registrados          quase          14.000.000 
milhões   de    casos    de   covid-19   no 
mundo   inteiro,  sendo   mais    de   12
milhões    apenas    no  Brasil, que  é  o
segundo  país  em número de mortos 
pela      pandemia,     com       mais      de     

295.425  mortes em razão da COVID-
-19, evidenciando   um   cenário    que
representa         uma       pandemia     de    
grandes   proporções. 

Além disso, acidentes ou    lesões  não 
intencionais     são  responsáveis,    em  
média,  pela    internação  de  mais   de  
111 mil   crianças   no  Brasil,  levando  
3,6    mil    a    óbito    todos   os        anos,
segundo    os     dados    mais     recentes
disponíveis   do   Ministério  da  Saúde 
(2019).  Isso  significa  que  existe uma 
epidemia      de  acidentes,   que   são    a 
princial causa de morte de crianças de 
1 a 14 anos de idade (DataSUS).

Dessa   forma,   temos   que   proteger, 
duplamente, as crianças e  adolescen-
tes, lidando simultaneamente, com  a
pandemia  de  covid-19  e  seus desdo-
bramentos na epidemia de acidentes, 
que se agrava em razão da permanên-
cia das crianças por  um tempo maior 
em casa.   Ainda,  segundo   os     dados 
disponíveis   no  DataSUS,  em    2019, 
mais de 308 crianças foram hospitali-
zadas todos os dias    em    decorrência  
de     acidentes (DataSUS).   Este  dado 
já  é  suficiente   para    evidenciar       a     
gravidade   da     situação,     mas         se 
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considerarmos      a         lotação      dos   
hospitais     com     os     poucos    leitos 
disponiveis     destinados     ao        tra-
tamento    de    pessoas    infectadas 
pelo coronavírus , fica  mais  eviden-
te a importância da prevenção.

A   cartilha  está  dividida  em    duas 
partes.  A primeira traz informações 
sobre os locais onde ocorrem aciden-
tes,     assim    como    os    tipos     mais 
comuns  e  informações  sobre   como 
lidar    com   a   situação   de   maneira 
preventiva.  Trata-se,  pois,   de    um 
material    para    leitura   e    consulta 
prévia  no   tocante  à   educação    em 
saúde. A segunda parte traz contatos 
do  poder   público    que    devem    ser 
acionados       para     o      atendimento 
imediato    no    caso     de    acidentes.

Diversos    estudos  demonstram   que 
90%    dos      acidentes     podem       ser 
evitados    com   medidas   simples   de
prevenção, que envolvem supervisão 
de  adultos   e  mudança  do  ambiente 
frequentado  pela  criança.  Para isto, 
precisamos que informações qualifi-
cadas  cheguem  às famílias, para que 
haja    uma    mudança   de   comporta-
mento em que o centro das   atenções 
seja a proteção integral da criança. A
proteção    integral    está   assegurada
na Constituição Federal de 1988 e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
de 1990. A cartilha a seguir pretende 
levar  à   comunidade     essas     infor-
mações. 

Este material é fruto de uma parceria  
entre  a  Secretaria  de  Estado  de 
Justiça    e    Cidadania     do    Distrito 
Federal,  a   Sociedade   Brasileira  de 
Queimaduras   e   a   organização   da 
sociedade  civil  Criança Segura Safe 
Kids Brasil.



Acidentes domésticos podem 
acontecer quando a famí-
lia menos espera. Objetos 

e situações que não trazem perigo 
para os adultos podem ser extre-
mamente perigosos para crianças 
e adolescentes. Por isso, é impor-
tante conhecer os principais tipos 

de acidentes domésticos para saber 
como agir de maneira preventiva. 
Isso é papel de todos os adultos que 
convivem com a criança: mãe, pai, 
tios, tias, avôs, avós, primos e ou-
tros parentes, professores, educa-
dores e conhecidos.
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CONHECENDO E PREVENINDO 
OS ACIDENTES DOMÉSTICOS

••
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01 - AFOGAMENTO

 
•

No Brasil, os afogamentos são a segunda maior causa de morte e a sétima 
de hospitalização por motivos acidentais entre crianças com idade de 
zero a 14 anos. Em 2018, 866 crianças morreram vítimas de afogamento, 
o que representa uma média de 2,4 óbitos por dia, de acordo com dados do 
Ministério da Saúde.

Orientações
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Nunca deixe crianças sozinhas 
quando estiverem dentro ou 
próximas da água, nem por 
um segundo. Nessas situações, 
garanta que um adulto estará as 
supervisionando “de forma ativa 
e constante” o tempo todo;

Ensine as crianças que nadar 
sozinhas, sem ninguém por 
perto, é perigoso;

O colete salva-vidas é o 
equipamento mais seguro para 
evitar afogamentos. Boias e outros 
equipamentos infláveis passam 

uma falsa segurança, mas podem 
estourar ou virar a qualquer 
momento;

Muitos casos de afogamentos 
acontecem com pessoas que 
acham que sabem nadar. Não 
superestime a habilidade de 
crianças e adolescentes;

Crianças devem aprender a nadar 
com instrutores    qualificados  
ou  em escolas de natação 
especializadas. Se os pais ou 
responsáveis não sabem nadar, 
devem aprender também;
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Fique atento! Crianças pequenas 
podem se afogar em qualquer 
recipiente com mais de 2,5 cm 
de água ou outros líquidos, seja 
uma banheira, pia, vaso sanitário, 
balde, piscina, praia ou rio;

Ensine as crianças a não correr, 
empurrar, pular  em  outras 
crianças ou simular que estão se 
afogando quando estiverem na 
piscina, lago, rio ou mar.

Piscinas devem ser protegidas 
com cercas de, no mínimo, 1,5 m 
de altura e portões com cadeados 
ou trava de segurança. Atenção! 
Alarmes e capas de piscina 
garantem mais proteção, mas não 
eliminam o risco de acidentes;

Evite deixar brinquedos e outros 
atrativos próximos à piscina e 
reservatórios de água;

Depois do uso, mantenha vazios, 
virados para baixo e fora do 
alcance das crianças baldes, bacias, 
banheiras e piscinas infantis;

Deixe as portas do banheiro e da 
lavanderia fechadas ou trancadas 
por fora e mantenha a tampa do 
vaso sanitário baixada (se possível, 
lacrada com um dispositivo de 
segurança);

Mantenha cisternas, tonéis, poços 
e outros reservatórios domésticos 
sempre trancados.



•

 

02 - INTOXICAÇÃO

 

•

A intoxicação ou envenenamento é a quinta maior causa de internação por 
motivos acidentais entre crianças com idade de zero a 14 anos. Segundo 
o Ministério da Saúde, em 2019, mais de 3.800 meninos e meninas dessa 
faixa etária foram hospitalizados por esse motivo.

Guarde todos os produtos de higiene 
e limpeza, venenos e medicamentos 
trancados, em lugar alto e fora do 
alcance das crianças;

Mantenha os produtos tóxicos em 
suas embalagens originais para 
não confundir as crianças;

Informe-se sobre quais produtos 
domésticos podem ser tóxicos. 
Itens  comuns,  como enxaguantes  
bucais, podem ser   nocivos  se  a 
criança    vos   ingerir  em    grande 
quantidade;

Sempre preste atenção em onde 
deixa os produtos tóxicos enquanto 
os usa e mantenha supervisão 
constante sobre ele;

Dê preferência por produtos cujas 
embalagens possuam tampas de 
segurança à prova de abertura 
por crianças;

Quando adquirir um brinquedo 
ou qualquer outro produto para a 
criança, certifique-se de que ele é 
atóxico, ou seja, que não contenha 
componentes tóxicos;

As tintas do berço e da parede de 
sua casa podem conter substâncias 
tóxicas, como chumbo e monóxido 
de carbono, que fazem mal à saúde 
da criança. Por isso, preste atenção 
à composição das tintas utilizadas 
em sua residência.

Orientações
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Dessa   forma,   temos   que   proteger, 
duplamente, as crianças e  adolescen-
tes, lidando simultaneamente, com  a
pandemia  de  covid-19  e  seus desdo-
bramentos na epidemia de acidentes, 
que se agrava em razão da permanên-
cia das crianças por  um tempo maior 
em casa.   Ainda,  segundo   os     dados 
disponíveis   no  DataSUS,  em    2019, 
mais de 308 crianças foram hospitali-
zadas todos os dias    em    decorrência  
de     acidentes (DataSUS).   Este  dado 
já  é  suficiente   para    evidenciar       a     
gravidade   da     situação,     mas         se 

Remédios

Produtos químicos e de limpeza

SEJUS
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Jogue fora medicamentos com 
data de validade vencida e outros 
venenos potenciais; 

Sempre leia os rótulos e bulas e 
siga corretamente as instruções 
ao dar remédios às crianças, 
baseando-se em seu peso e 
idade. Use apenas o medidor que 
acompanha as embalagens de 

medicamentos     infantis;

Nunca se refira a um medicamento 
como “doce”. Isso pode levar a 
criança a pensar que o remédio não 
é perigoso ou que é agradável de 
comer. Como as crianças tendem 
a imitar os adultos, evite tomar 
medicamentos na frente delas;

Não misture produtos químicos 
ou de limpeza. Essa nova mistura 
pode ser nociva e mais tóxica do 
que os itens sozinhos;

Evite o uso de produtos de limpeza 

sem                 qualquer            garantia         de  
qualidade  e  segurança;

Procure por produtos de limpeza 
que você não utiliza mais e desfaça-
se deles.



Plantas

Animais peçonhentos

Supervisione as crianças se 
elas estiverem em algum lugar 
que as plantas não puderem ser 
removidas;

Ensine as crianças que não  podem
comer   nada  a   menos  que   seja 
entregue    pelos  pais  ou  por  quem  
estiver cuidando delas;

Saiba quais plantas dentro e ao 
redor de sua casa são venenosas, 
remova-as ou deixe-as inacessíveis 
para as crianças.

Mantenha plantas caseiras longe 
do alcance das crianças;
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Sempre preste atenção antes de calçar 
sapatos ou usar bolsas e sacolas, 
pois em seu interior pode haver um 
animal peçonhento!

Procure sempre limpar o ambiente 
externo da casa, evitando empilhar 
materiais que possam servir de 
abrigo para escorpiões e aranhas, 
por exemplo;

Se possível, mantenha os ralos 
fechados ou telados, coloque 

rodinhos nas portas de casa e evite 
colocar o lixo para fora de casa antes 
do horário da coleta. (Lembre-se 
que escorpiões se alimentam de 
baratas, portanto, é importante 
evitar a acumulação de lixo);

Caso você note a presença desses 
animais em sua casa ou ao redor 
dela, entre em contato com a 
prefeitura ou com o centro de 
controle de zoonoses da sua cidade.



•

 

03 - QUEDAS

 

•

As  quedas são, hoje, a principal causa de internação por motivos acidentais 
de crianças e adolescentes de zero a 14 anos no Brasil. Segundo dados  do 
Ministério da Saúde, em 2019, 52.613 crianças dessa faixa etária  foram 
hospitalizadas  vítimas  de quedas.

Crianças de zero a quatro anos de idade têm características físicas e 
psicológicas próprias do desenvolvimento que podem favorecer as 
quedas, como: não reconhecem os perigos, ainda estão desenvolvendo sua 
coordenação motora e o peso de sua cabeça possui uma proporção muito 
alta em relação ao peso total do corpo, o que favorece o desequilíbrio (a 
cabeça de um adulto equivale a 6% de sua massa corpórea; em crianças, 
essa proporção é de 25%).

SEJUSMAIS PERTO DO CIDADÃO
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As crianças devem brincar em 
locais seguros. Escadas, sacadas e 
lajes não são lugares para brincar;

Use portões de segurança no topo 
e na base das escadas e corrimão. 
Caso a escada seja aberta, instale 
redes de proteção ao longo dela;

Mantenha as escadas livres de 
objetos;

Instale grades ou redes de proteção 
nas janelas, sacadas e mezaninos. 
Os espaços das redes e grades 
devem ser de, no máximo, 6 cm;

Mantenha camas, armários e 
outros móveis longe das janelas, 
pois eles podem facilitar que 
crianças os escalem e se debrucem 
para fora do prédio ou casa;

Cuidado com pisos escorregadios e 
coloque antiderrapante nos tapetes;

Crianças com menos de seis anos 
não devem dormir em beliches. Se 
não tiver escolha, coloque grades 
de proteção nas laterais;

Ensine as crianças a guardarem seus 
brinquedos depois de brincarem;

Nunca coloque o bebê conforto em 
lugares altos, com superfícies lisas e 
escorregadias, como mesas e balcões;

Mantenha sempre uma mão 
segurando o bebê durante a troca 
de fraldas. Nunca deixe um bebê 
sozinho em mesas, camas ou outros 
móveis, mesmo que seja por pouco 
tempo;

O  uso de  andadores   não   é 
aconselhado pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Além de 
comprometerem o desenvolvimento 
saudável da criança, podem causar 
sérias quedas.

Orientações
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04 - QUEIMADURAS

 

•

Segundo o Ministério da Saúde, em 2019, 21.023 crianças com idade de 
zero a 14 anos foram hospitalizadas, vítimas de queimaduras. Em 2018, 
200 crianças dessa faixa etária morreram por esse motivo e, desse total, 96 
tinham entre um e quatro anos de idade. A importância da prevenção das 
queimaduras decorre não somente da frequência com que elas ocorrem, 
mas, principalmente, da capacidade de provocar sequelas funcionais, 
estéticas e psicológicas.

Orientações

Mantenha as crianças longe da 
cozinha e do fogão, principalmente, 
durante o preparo das refeições; 
Sempre que possível, utilize uma 
cancela ou grade, isolando a cozinha 
do resto da casa. Ensine e reforce: 
lugar de criança é fora da cozinha!

Cozinhe nas bocas de trás do 
fogão e sempre com os cabos das 
panelas virados para dentro, para 
evitar que as crianças derramem 
os conteúdos sobre elas. O uso de 
protetores de fogão é um cuidado 

a mais para evitar que a criança 
tenha acesso às panelas;
 
Atenção quando o forno estiver 
aquecido, para que a criança não 
apoie as mãos;
 
Evite cuidar, ficar perto ou 
carregar as crianças no colo 
enquanto mexe em panelas no 
fogão ou manipula líquidos 
quentes. Até um simples 
cafezinho pode provocar graves 
queimaduras na pele de um bebê;
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Quando estiver ingerindo ou 
segurando líquidos quentes, fique 
longe das crianças;
 
Deixe comidas e líquidos quentes 
no centro da mesa, longe do alcance 
das crianças;
 
Evite o uso de toalhas compridas. 
As crianças podem puxar esses 
tecidos, causando escaldadura ou 
queimadura de contato;
 
Durante o banho do bebê, coloque 
primeiro a água fria e verifique a 
temperatura   da  banheira,   imergindo 
a mão inteira na água, espalhando 
os dedos e movendo a mão por toda 
a extensão da banheira, para ter 
certeza de que não há nenhum ponto 
muito quente;
 
Não deixe as crianças brincarem 
por perto quando você estiver 
passando roupa ou utilizando outro 
aparelho que produza calor, como 
secador de cabelo. Ao utilizá-los, 
desligue, tire da tomada e os guarde 

longe do alcance das crianças;
 
Fogos de artifício devem ser 
manipulados por profissionais 
e nunca por crianças. Nas festas 
juninas, não permita brincadeiras 
com balões ou de saltar fogueira; 

Lembre-se que não há fogos 
inocentes. Sempre apague o 
braseiro  no  fim  da  festa. Isto evitará 
que as crianças queimem os pés no 
dia seguinte; 

Durante festa junina, enquanto 
os adultos estão fora de casa, 
cuide para que as crianças não 
tenham acesso livre à cozinha. 
Evite fogueiras altas, pois elas 
desmoronam, durante a queima, 
podendo causar acidentes;

Brinquedos   elétricos   podem 
causar queimaduras. Evite 
brinquedos com elementos de 
aquecimento, como baterias e 
tomadas elétricas, para crianças 
com menos de oito anos.
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Eletricidade

Verifique sempre o estado das 
instalações elétricas. Substitua 
as fiações antigas e desencapadas. 
Os fios devem ficar isolados em 
locais adequados, como canaletas 
e conduítes e longe do alcance 
das crianças;
 
Evite ligar vários aparelhos 
eletrônicos em uma mesma 
tomada. Evite usar benjamins 
ou extensões. Muitos aparelhos 
ligados no mesmo dispositivo 
podem causar sobrecarga e curto 
circuito na fiação;
 
As   tomadas devem estar protegidas 
por tampas apropriadas, 
esparadrapo, fita isolante ou 
mesmo cobertas por móveis. São 
comuns acidentes mutilantes de 
boca e dedos nas crianças com 
sequelas funcionais graves;
 
Cuidado com eletrodomésticos 
em mau estado de conservação, 
como ventiladores e geladeiras. 
Eles podem causar choque e curto 

circuito. Se possível, faça revisões 
ou a troca desses produtos;
 
Antes de consertos e reformas em 
sua casa, desligue a chave geral. 
Dê preferência para os serviços de 
um eletricista;
 
Não deixe objetos metálicos ou 
pontiagudos (facas, garfos, etc.) 
ao alcance de crianças, pois elas 
podem utilizar para enfiar em 
tomadas;
 
Considere a instalação de um 
dispositivo de proteção residual 
(DR), no quadro de distribuição de 
energia elétrica, que tem a função 
de cortar a vazão de corrente 
elétrica que causam choques;
 
Siga as normas de segurança 
dos padrões de eletricidade 
estabelecidos pela companhia de 
eletricidade de sua cidade. Não 
realize alterações sem solicitar 
autorização da empresa.
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Guarde fósforos, isqueiros, velas 
e outros produtos inflamáveis em 
locais altos e trancados, longe do 
alcance das crianças;
 
Muito cuidado com o álcool. Ele é 
responsável por um grande número 
de queimaduras graves em crianças. 
Guarde o produto longe do alcance 
delas. Não deixe que ele faça parte 
da brincadeira, principalmente 
quando já houver alguma fogueira 
ou chama por perto; 
 
O álcool,  seja    líquido   ou    gel,   ajuda  
no    combate   à   COVID-19,   mas 
aumenta o risco de queimaduras. 
Atenção quando utilizar, sempre 
em pequenos volumes e longe do 
fogo. O mais seguro é substituir 
qualquer versão de álcool por 
outros produtos de limpeza 
doméstica, como água e sabão. 
Jamais passe o álcool no corpo;

Fique alerta em relação ao álcool 
em gel. Ele também é passível 
de causar queimaduras e sua 
chama não é visível. Em caso 

da necessidade de uso, recolha 
o produto e deixe inacessível 
às crianças. Produção caseira 
ou artesanal deste produto está 
terminantemente proibida;

Cuidado ao usar álcool gel para 
acender ou repor acendedores de 
espiriteiras  ou réchauds. A chama 
é transparente e não se observa que 
tem fogo residual.

Nunca jogue álcool sobre chamas 
ou brasas, nem utilize esse produto 
para cozinhar. Álcool combustível 
(do posto de gasolina) também é 
inadequado e proibido para este 
fim. Ele é ainda  mais perigoso que 
álcool do comércio. Os acidentes 
são piores e as queimaduras mais 
profundas;

Use velas e candeeiros somente em 
cômodos     onde       há           a        supervisão   

   

oãn sale euq atnaraG .otluda
estejam        perto     de     objetos  
 inflamáveis,            como         isqueiros,  
acetona,    móveis      de   madeira, 
cortina,   mosquiteiro,    redes     ou 
colchões;

de  um



Só acenda velas em recipientes 
apropriados, como lamparina ou 
em um prato fundo com água;

Apague velas e candeeiros quando 
sair de casa, mesmo que seja por 
poucos minutos;

Deixe itens inflamáveis, como 
roupas, móveis, jornais e revistas, 
longe da lareira, do aquecedor e do 
radiador;

Tire todos os aquecedores portáteis 
do alcance das crianças;

Cheque os perigos de incêndio. 
Procure por fios desencapados ou 
materiais inflamáveis próximos à 
fonte de calor, como aquecedores 
de ambiente;
  

Considere, em caso de necessidade 
para cozinhar, iluminar ambientes, 
acender alguma fogueira ou 
lareira, utilizar outros produtos 
como querosene, óleos ou outros 
acendedores especificamente para 
esse fim e siga todas as normas de 
segurança.

Escapando de um incêndio

Um pequeno incêndio pode tornar-
se fatal em questão de minutos. 
Para ajudar a evitar uma  tragédia, 
inspecione minuciosamente sua 
casa e elimine os riscos em potencial;

Prepare sua casa para uma 
emergência e alerte  a  sua família 
os perigos de um incêndio e como 
escapar dele;

Designe uma estratégia de saída de 
emergência e um ponto de encontro 
fora da casa, desta forma todos os 
membros da família podem ser 
encontrados rapidamente;

O ideal é instalar detectores de 
fumaça em todos os pavimentos de 
sua   casa  e    em    toda     área  de   dormir.  
Os     equipamentos    devem     ser  
testados       mensalmente,          para  
comprovar  seu  bom  funcionamento.

18



Ensine a criança

Arrastar-se embaixo da fumaça 
durante o incêndio para evitar 
intoxicação. Muitas mortes são 
causadas pela inalação de fumaça e 
gases tóxicos;

Tocar nas portas antes de abri-las. 
Se a porta estiver quente, a criança 
deve usar uma saída alternativa;

Nunca voltar a um prédio em 
chamas. As crianças devem ser 
orientadas a  não parar   nem 
voltar por nenhuma razão, como 
um brinquedo, por exemplo, ou 
mesmo para ligar para o número 
de emergência. A ligação para a 

emergência deve ser feita depois de 
deixar o edifício ou a casa;

“Pare, caia e role”. Se pegar fogo nas 
roupas da criança pare, faça-a cair 
no chão e rolar de um lado para o 
outro rapidamente para extinguir 
as chamas;

Caso a casa tenha detectores 
de fumaça, as crianças devem 
conhecer o som do aparelho e saber 
como agir ao soar o sinal;

Ao abandonar a cena de um 
incêndio, verifique se há alguma 
criança em dificuldade ou ausente.

19
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• 05 - SUFOCAÇÃO •

Crianças menores de quatro anos estão particularmente mais vulneráveis 
a sufocações e engasgamentos, pois suas vias aéreas superiores (boca, 
garganta, esôfago e traqueia) são pequenas e, nessa fase, têm a tendência 
natural de colocar objetos na boca.

A sufocação ou obstrução das vias aéreas é a primeira causa de morte 
acidental de bebês até um ano de idade. Segundo dados do Ministério 
da Saúde, em 2018, 791 crianças de até 14 anos morreram vítimas de 
sufocação. Desse total, 600 tinham menos de um ano de idade.

Orientações - Geral

Mantenha o piso livre de objetos 
pequenos como botões, colar de 
contas, bolas de gude, moedas, 
tachinhas. Tire esses e outros 
pequenos itens do alcance de 
crianças;

Mantenha sacolas plásticas longe 
do alcance de bebês e crianças;

Aprenda a utilizar um testador 
para determinar quais objetos 
pequenos oferecem risco de 

engasgamento para crianças de 
até quatro anos. Para isso, use uma 
embalagem plástica de vitamina C 
como referência, pois ela possui, 
aproximadamente, o mesmo 
diâmetro da garganta de uma 
criança (3 cm) e poderá alertar para 
o risco de forma bastante visual 
– se o objeto passar pela entrada 
da embalagem, provavelmente 
uma criança poderá engoli-lo 
acidentalmente e se engasgar.
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Engasgo por alimento

Momento de dormir

Corte os alimentos em pedaços bem 
pequenos na hora de alimentar a 
criança;

Não dê alimentos redondos e duros, 
como uvas, pipoca, cenoura crua e 

nozes para crianças;

Ensine a criança a comer sentada e 
com a boca fechada. Isso ajudará a 
prevenir que a criança tente falar e 
comer ao mesmo tempo.

Use berços certificados pelo 
Inmetro e que sigam as normas de 
segurança da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas);

Verifique se as grades de proteção 
do berço estão fixas e se a distância 
entre elas não é maior do que 6 cm;

Bebês devem dormir em colchão 
firme, de barriga para cima, 
cobertos até a altura do peito com 
lençol ou manta presos embaixo do 
colchão e os bracinhos para fora. 
O colchão deve estar bem preso ao 
berço (não mais que dois dedos de 
espaço entre o berço e o colchão) e 

sem qualquer embalagem plástica;

Remova do berço todos os 
brinquedos, travesseiros, cobertores, 
protetor de berço  e         qualquer 
outro objeto  macio   quando   o   bebê 
estiver    dormindo.    Isso     ajuda    a 
 reduzir  o risco de   asfixia;

Adultos devem evitar dormir com 
bebês. Caso escolham dividir a 
cama, devem tomar precauções 
especiais, que incluem a remoção 
de travesseiros, edredons e 
qualquer outra roupa de cama 
macia. Devem, também, evitar o 
uso de bebidas alcoólicas.
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Engasgo com brinquedos

Ao escolher os brinquedos para 
uma criança, considere sua idade, 
interesse e nível de habilidade. Siga 
as recomendações do fabricante e 
procure brinquedos com selo do 
Inmetro;

Brinquedos para crianças maiores 
podem ser perigosos para as 
menores e devem ser guardados 
separadamente;

Inspecione regularmente os 
brinquedos à procura de danos que 
podem resultar em algum acidente 
enquanto a criança os manuseia. 
Observe se alguma parte pequena 
pode se soltar, se existem pontas 
afiadas ou arestas. Caso encontre 

algum problema, conserte o 
brinquedo imediatamente ou 
mantenha-o fora do alcance da 
criança;

Evite utilizar balões de látex 
(bexigas). Se realmente precisar 
utilizá-los, guarde-os fora 
do alcance  das   crianças  e 
supervisione-as durante toda a 
brincadeira. Não permita que 
crianças encham balões e tenha 
muito cuidado com os pedaços de 
bexigas estouradas, pois podem 
ser acidentalmente ingeridos 
pelas crianças e ocasionar sérias 
consequências. Após o uso, esvazie 
as bexigas e descarte-as juntamente 
com eventuais pedaços.



Estrangulamento com cordões e tiras

PANDEMIA
USO DE MÁSCARA

 

Brinquedos e roupas com correntes, 
tiras e cordas com mais de 15 cm 
devem ser evitados para reduzir o 
risco de estrangulamento;

Nunca deixe que as crianças 
brinquem em parquinhos usando 

colares, bolsas ou roupas com 
cordões;

Considere a compra de cortinas ou 
persianas sem cordas para evitar 
que crianças menores corram o 
risco de estrangulamento.

O uso de máscara para proteção 
em relação ao contágio pelo 
coronavírus tem sido estratégia 
reconhecida e recomendada 
mundialmente pelos organismos 
de saúde. É interessante que as 
crianças aprendam a utilizá-las e 
que efetivamente usem quando 
precisarem sair de casa. Treinar 
o uso da máscara em casa é 

menores de três anos em  razão dos           
riscos  de  sufocamento  ou   mesmo 
estrangulamento,  bem    como,   no 
caso   de   pessoas    com   transtorno  
do espectro autista, com deficiência     
intelectual, com  deficiências   sen-
soriais   ou   com    quaisquer   outras        
deficiências    que   as    impeçam    de  
fazer  o  uso  adequado   de    máscara    
de      proteção       facial.       Portanto,   
cuidado    em    deixar   as    máscaras  
fora  de  seu  alcance.

importante.  No entanto,  é preciso 
destacar  que  a Lei n.  14.019/2020 
alerta    para    a    contra    indicação   
de  uso  da   máscara   em    crianças
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• 06 - MORDIDAS DE ANIMAIS •

Estudos mostram que o convívio entre as crianças e animais trazem 
muitos benefícios para a saúde e para o bem-estar de meninos e 
meninas. Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados para evitar que 
acidentes ocorram.

Orientações
É importante ter em mente 
algumas características do 
comportamento infantil que 
podem levar à ocorrência de 
acidentes  durante essa interação:

• Crianças tendem a agir de 
forma imprevisível e mais ativa 
(correm, gritam, etc.);

•As crianças mais novas, 
especialmente, não possuem 
habilidades  cognitivas  completas. 
Por exemplo, ainda não 
compreendem que outros seres 
possuem desejos e intenções 
distintas das suas; 

•  Crianças são mais fracas do que 
adultos, por isso, as chances de 
mordidas na região da cabeça e 
do pescoço aumentam. Já nos 
adultos, as maiores incidências 
são nas extremidades do corpo.

•  Portanto, sempre que a criança 
for brincar com o bichinho, 
garanta que ela esteja sob 
supervisão de um adulto. Caso 
aconteça algum acidente desse 
tipo, lave o local com água 
e procure atendimento pela 
questão do cuidado com a ferida 
e vacinas específicas.
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•
 
07 - ARMAS DE FOGO

 
•

Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, 19 crianças de zero a 14 anos 
morreram vítimas de acidentes com armas de fogo e, em 2019, 85 foram 
hospitalizadas por este motivo.

 

 

Sempre guarde as armas de fogo 
descarregadas, travadas e fora do 
alcance das crianças;

 

Guarde as munições também em 
local trancado, separado da arma 
e longe do alcance das crianças;

Mantenha as chaves e as 

combinações da tranca ou cadeado 
escondidas em lugares separados 
das armas e munições;
 
Faça um curso de uso, manutenção 
e armazenamento seguro de armas;
 
Enfatize o perigo das armas para 
as crianças e explique que elas não 
são brinquedos;
 
Ensine as crianças a nunca tocarem 
em uma arma e a informarem a 
um adulto caso encontrem uma 
ou vejam outra criança com esse 
equipamento.

Orientações
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Caso  sua  profissão  exija   que  você
tenha  armas,   entenda   o   risco  de
ter  um  equipamento como este em
casa  e  informe-se sobre as medidas
de     segurança      necessárias     para 
evitar problemas sérios;



• 08 - ÁLCOOL •

O álcool é um produto muito utilizado no dia a dia das famílias brasileiras. 
Contudo, é altamente inflamável, o que o torna extremamente perigoso. 
Anualmente, milhares de pessoas, incluindo crianças, são vítimas de 
queimaduras provocadas por acidentes com álcool no Brasil.

Para mitigar a quantidade desses acidentes a Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) restringiu, em 2002, o acesso à compra de álcool 
etílico 70°, que causa explosões quando em contato com chamas. Mesmo 
com essa restrição, as queimaduras continuam sendo a segunda maior 
causa de hospitalizações de crianças de 0 a 14 anos no país, apenas em 
2019 quase 21 mil crianças foram internadas por esse motivo.

Em março de    2020,  diante do aumento do número de casos de 
COVID-19 no Brasil, a Anvisa revogou essa restrição por 180 dias. 
O que significa que o álcool etílico líquido 70° pode ser vendido em 
mercados, lojas de conveniência e qualquer outro tipo de comércio que 
queira vender o produto.

Na quarentena, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, 
principalmente as crianças. Com a comercialização livre do álcool etílico 
líquido 70°, muitas pessoas terão fácil acesso a esse produto e, nesse 
cenário, as chances das crianças se envolverem em acidentes com fogo são 
elevadas.
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Orientações

Ensine as crianças a lavarem bem as mãos, 
com água e sabão, de forma adequada;

Caso tenha álcool em gel em casa, deixá-
lo fora do alcance de crianças, assim como 
devem ficar todos os produtos de limpeza 
da casa, também recomenda-se colocar 
em um pequeno frasco para evitar grande 
quantidade do produto no corpo.  E depois 
de manuseá-lo, não ter contato com fontes 
de chamas como do fogão e isqueiros, por 
exemplo;

O uso do álcool em gel só é necessário 
quando não há a possibilidade de lavar as 
mãos, como quando se está na rua. 

Álcool em gel também é inflamável e, 
apesar de sua composição física ter sido 
planejada para evitar a propagação do 
fogo, é necessário cuidado ao manuseá-lo.

Em caso de ingestão do álcool em gel ou do 
líquido, os danos à saúde da criança são os 
mesmos.  Pode    levar  até  a  um  coma 
alcoólico;

Evite comprar o álcool líquido 70°, mas 
caso seu uso seja imprescindível em casa, 
ele deve ser guardado em frascos menores 
e armazenado em local alto e fora do 
alcance das crianças.



DE ACIDENTES DOMÉSTICOS

Mesmo tomando as medidas 
de prevenção e socorren-
do a criança caso algum 

acidente aconteça é extremamen -
te importante entrar em contato 
com o Serviço Médico de Urgên-
cia – SAMU ou com o profissional 
de saúde no posto de atendimento 
mais próximo do local do acidente, 
para que sejam tomadas as provi-
dências necessárias para o sucesso 
da recuperação e, também, para 
evitar o agravamento da lesão.

Se não houver Posto de Saúde nas 
proximidades, deve-se acionar os 
serviços de socorro do SAMU e do 
Corpo de Bombeiros ou procurar 
uma emergência hospitalar. 

Se você mora perto de um Conselho 
Tutelar, também pode pedir ajuda 
para que algum conselheiro ou con -
selheira entre em contato com os 
serviços de emergência. O impor -
tante é buscar ajuda o mais rápido 
possível!

Os contatos para ligação gratuita 
são: SAMU 192 e Bombeiros 193.

• SOLICITANDO AJUDA EM CASO •
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Caça-palavras
Encontre sete objetos que representam perigo para as crianças em casa
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Caça-palavras
Encontre sete objetos que representam perigo para as crianças em casa
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