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SALVAR A VIDA
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Olá, tudo bem? Meu nome é 
Alan Valim. Sou bombeiro 

militar há 22 anos. Trabalho 
com Buscas, Salvamentos e 
Resgates e, depois de tanto 

tempo atendendo ocorrências 
envolvendo crianças, 

presenciando vidas sendo 
ceifadas e famílias sendo 

destruídas, resolvi escrever 
algumas coisas acerca dos 

principais acidentes e as 
formas mais adequadas de 

evitá-los.

QUEMESTÁFALANDO?
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Antes de iniciarmos nosso conteúdo gostaria que fizéssemos 
uma reflexão:

Você costuma levar seus filhos à praia, clubes, lagos, rios, pisci-
nas, cachoeiras, barragens, parques, jardins e até mesmo à própria 
escola? Pois bem, acredito que a sua resposta tenha sido um sonoro 
“SIM” para pelo menos duas dessas atividades. A quantas situações 
de risco nossos pequenos estão sujeitos nesses locais? Só de início 
vou te dar um exemplo: A cada 83 minutos uma pessoa morre 
afogada no Brasil e parte considerável desses óbitos é de crianças 
entre 01 e 09 anos. Afogamento é a segunda maior causa de morte 
acidental nessa faixa etária. 

ENTÃO, TODO CUIDADO É POUCO!

VOCÊ SABIA QUE EM CADA 10 ACIDENTES 
ENVOLVENDO CRIANÇAS, 09 PODERIAM SER 
EVITADOS? POIS BEM... É DISSO QUE IREMOS 

TRATAR AGORA!

INTRODUÇÃO

www.cpsi.life
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Existem vários tipos de infância (exemplo: 1ª Infância – 0 a 6 
anos) e, da mesma forma, diversas formas pelas quais nossos 
pequenos resolvem conhecer o mundo. INOCÊNCIA X CURIOSI-
DADE são características que os tornam frágeis e suscetíveis a per-
manentes situações de PERIGO. 

Você que já teve algum contato permanente com crianças sabe 
que elas querem pegar em tudo e colocar na boca, não é isso?! É 
isso! As crianças (principalmente na 1ª infância) descobrem o 
mundo por meio dos sentidos, em especial, o tato e o paladar. Isso 
explica os motivos que levam quase todas as crianças colocarem as 
coisas na boca ou na presença de uma tomada e um interruptor 
querem acessá-los a qualquer custo. 

Então, por mais que tenhamos 
cuidado e atenção com as 
nossas crianças, o risco sempre 
existirá, dessa forma, caberá a 
nós identificá-los antes que 
aconteçam. Isso se chama PRE-
VENÇÃO e pode Salvar a Vida do 
Seu Filho Hoje!

INTRODUÇÃO
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SEU
FILHO
ESTÁ
AGORA? 
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Onde seu filho está agora? Se for ao seu lado olhe em volta e perceba (ou 
tente pelo menos) a quantos riscos ele está sujeito agora. Se não estiver, é 
óbvio que você tem conhecimento do ambiente em ele está neste exato mo-
mento. E lá... Tem algo que pode oferecer algum dano à integridade física 
dele? 

Imaginar isso pode lhe dar uma grande vantagem. Só o fato de perceber 
os riscos, se antecipar a eles e PREVENÍ-LOS já é grande coisa, pois, como 
falamos acima, 90% dos acidentes podem ser evitados com atitudes sim-
ples. Se eu estivesse ao seu lado com certeza iria listar pelo menos 20 situ-
ações que poderiam colocar seu filho em PERIGO. O que eu quero é que 
VOCÊ também seja capaz de identificá-los e evitá-los. Se eu posso você 
também é capaz!

Assim, a partir de agora iremos abordar de forma rápida, lúdica e objeti-
va os 05 Principais Acidentes Envolvendo Crianças e Como Evitá-los. 

Seja protagonista na história de uma possível necessidade de proteção 
de uma criança. Pode ser o seu filho, neto, sobrinho, aluno, ou, uma cri-
ança na rua sofrendo e que PRECISA DA SUA AJUDA! Ser Coadjuvante 
nesse caso não será uma opção satisfatória. 

Ao final você será convidada (o) a responder algumas perguntas sobre o 
tema de forma a avaliarmos o quanto Você é Capaz de Prevenir um Aci-
dente Com Seu Filho Hoje. Para verificar o gabarito acesse nosso site  
www.cpsi.life. Além disso, você terá acesso ao nosso blog, às nossas 
Redes Sociais e a muitas outras informações importantes para continuar-
mos protegendo nossos filhos e filhas dos perigos do dia-a-dia.  

"E por favor, entenda “filho” como neto, irmão, aluno, sobrinho, vizinho, enfim, 
todos os nossos pequenos que diariamente necessitam dos nossos permanen-
tes e eternos cuidados." 
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AFOGAMENTO
SEGUNDA CAUSA DE ÓBITOS ACIDENTAIS
EM CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS. 
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A F O G A M E N T O
E aí... Preparada?! Então vamos lá:

Nosso primeiro assunto se refere ao exemplo que abordamos há 
pouco e que corresponde a segunda causa de óbitos acidentais em 
crianças de 0 a 14 anos. 

Muita gente pensa que afogamento é quando a pessoa morre 
dentro d’água. Só que nem sempre é assim que acontece. Na maioria 
das vezes, o afogamento causa apenas tosse e agitação, mas, PODE 
MATAR SIM!

Usando uma linguagem bem simples, afogamento acontece quando, 
por imersão ou submersão (isso quer dizer que a pessoa está em ambi-
ente líquido), há a entrada de líquido (de qualquer natureza) nos pulmões, 
comprometendo a respiração. Com os pulmões encharcados, o oxigênio 
não consegue entrar e não acontece a troca gasosa. Essa situação faz 
com que o afogamento seja 200 vezes mais perigoso do que um aci-
dente de trânsito. A falta de oxigênio no organismo coloca em risco 
imediato os nossos órgãos vitais (cérebro, coração e o próprio pulmão). 

No caso do cérebro, 
sem oxigênio, há o 
risco de morte imedi-
ata já que as células 
não se recuperam. 
Daí o efeito vem em 
cascata: para o 
pulmão, cérebro e 
coração. 
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Os sinais de que uma pessoa se afogou são: nervosismo, agitação, 
falta de ar, extremidades do corpo roxas, pupilas dilatadas, baixa tem-
peratura do corpo, parada respiratória e parada cardiorrespiratória.

Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático - SOBRASA 
mostram que, em média, 17 pessoas morrem afogadas todos os dias no 
Brasil (sem levar em conta os casos não registrados). Na faixa etária 
de 0 a 9 anos, 51% dos casos aconteceram em piscinas residenciais, 
baldes e banheiras. Porém, existem outros fatores de risco como pisci-
na de clubes, barragens, lagos, cachoeiras e, pasme, até poça d’água, 
que correspondem a 75% dos casos. Basta 2,5cm de profundidade 
para causar afogamento em um pequeno indefeso.

Este ano, aqui em Brasília, 
atendemos uma ocorrên-
cia em que a criança se 
afogou na piscina de 
casa. Bastaram alguns 
segundos de distração 
para que o menino en-
trasse na água e, por 
conta da lona inadequa-

A F O G A M E N T O

da instalada que não suportou o seu peso, se afogasse. Se não fosse a 
rápida ação de um bombeiro, vizinho da família, que rapidamente uti-
lizou as técnicas corretas para esse caso, essa criança não estaria 
mais entre nós (para conhecer mais detalhes desse caso visite nosso 
blog www.cpsi.life e assista à matéria completa).

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 
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 • Procure nadar onde existe a presença de um salva-vidas;

Tudo bem, agora que você já conhece o que é afogamento e as suas 
possíveis causas, vamos ao mais importante: Como evitar.

• Quando estiver acompanhando uma criança que irá acessar 
qualquer meio líquido, NUNCA faça uso de bebidas alcoólicas e 
outras drogas;

• Mesmo crianças que sabem nadar (esse também é um grande 
fator de risco), em ambientes lúdicos não permita que a profundi-
dade seja maior que a “água na cintura”;

• Cuidado com boias de braço, de cintura e demais brinquedos flutu-
antes e infláveis. Elas podem mudar a direção e, como o eixo de 
gravidade das crianças é diferente por conta da dimensão da 
cabeça em relação ao corpo, podem “jogá-la” pra baixo e 
afogá-la;

• Mantenha sempre a distância de um braço em relação aos 
pequenos. Numa situação de afogamento, um segundo a mais 
pode ser responsável por uma lesão grave;

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 
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• Piscinas residenciais devem estar sempre cercadas e cobertas 
adequadamente (existem empresas especializadas nisso e que lhe 
darão todo o suporte);
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• Cuidado com baldes, banheiras, latas, cisternas, poços artesianos 
e demais ambientes que possam acumular água. Nossos pequenos 
são muito curiosos querem conhecer tudo e isso pode lhes custar 
a vida;

• Caso você tenha um bebê em casa e chova, observe se houve a 
formação de poças grandes;

• E por último, e não menos importante, coloque seu filho o quanto 
antes para aprender a nadar. Essa habilidade pode ser útil um 
dia. 

• Jamais... Jamais tente salvar alguém diretamente em uma 
situação de afogamento em águas mais profundas, a não ser que 
você tenha pleno conhecimento das técnicas de salvamento 
aquático. Chame ajuda (193), procure rapidamente algum objeto 
flutuante e jogue para a pessoa. Por menor que seja a vítima ela 
pode fazer com que você também se torne uma;

https://goo.gl/8K418k>> Clique aqui e veja as últimas notícias sobre afogamentos.

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 



Q U E D A
SOMENTE EM 2017 51.928 CRIANÇAS
FORAM VÍTIMAS DE QUEDA EM TODO O PAÍS

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 

WWW.CPSI.LIFE
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Q U E D A

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 
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Q U E D A

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 
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E aí... Entendeu o que uma queda pode causar ao seu pequeno? 
Agora vamos aprender Como Evitar.

C O M O  E V I T A R  Q U E D A
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Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 

 • Jamais deixe seu pequeno sozinho em locais e mobílias acima 
do nível do solo, principalmente, até os 02 anos;

 • Ao trocar a fralda do seu bebê permaneça com pelo menos uma 
das mãos em contato permanente com ele; 

 • Todos os brinquedos devem ter selo de segurança do fabrican-
te, dos órgãos oficiais de liberação e estarem de acordo com a 
idade. CONFIRA e respeite a faixa etária para todos eles!

 • Todos os brinquedos devem ter selo de segurança do fabrican-
te, dos órgãos oficiais de liberação e estarem de acordo com a 
idade. CONFIRA e respeite a faixa etária para todos eles!

 • Janelas, sacadas e varandas devem SEMPRE permanecer pro-
tegidas com telas de segurança;

 • Certifique-se que todos os equipamentos (cadeirinha, berço, 
moisés, bebê conforto, etc.) utilizados para o bem estar do seu 
filho estejam de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT 
e pelo INMETRO, com as fivelas e cintos devidamente conectados;
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 • Mantenha as crianças fora de ambientes elevados tais como 
escadas e lajes. No caso das escadas de acesso, colocar portões 
para evitar que os pequenos a acessem; 

 • Atente para os cuidados em relação aos móveis. Ao menor des-
cuido eles podem virar e cair por cima das crianças. Existem dispos-
itivos que evitam a abertura de gavetas e portas;

 • O chão também merece cuidado especial. De preferência use 
piso antiderrapante e fique atento aos tapetes e demais itens que 
podem causar acidentes no caso de deslocamento ao andar ou 
até mesmo ao engatinhar;

 • O uso do capacete pode reduzir o risco de lesão séria na cabeça 
em até 85%. Então, SEMPRE faça com que a criança use-o ao 
andar de bicicleta, skate, patins, patinete, etc. 

 • Um grande número de casos envolvendo quedas em crianças ocor-
rem nos parques. Esteja atento aos brinquedos e às suas 
condições. Verifique se o piso é anti-impacto e esteja sempre por 
perto. 

C O M O  E V I T A R  Q U E D A

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 

https://goo.gl/hJEkXR>> Clique aqui e veja as últimas notícias sobre queda.



Q U E I M A D U R A S
SOMENTE NO ANO PASSADO 209 CRIANÇAS
MORRERAM VÍTIMAS DE QUEIMADURAS

Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 
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Quem nunca se deparou com uma situação envolvendo quedas? 
Nós mesmos no dia a dia, com um simples e inesperado tropeço, po-
demos nos acidentar. Agora, imaginem nossos pequenos, frágeis, 
numa busca constante pelo aprendizado em um local que, na maio-
ria das vezes, não foi preparado para eles. 

A situação que mais favorece a possibilidade de uma criança cair 
é o desequilíbrio. Você já percebeu que há diferença de proporção da 
cabeça em relação ao corpo em uma criança e em um adulto?  Pois é, 
nos pequenos a cabeça, em média, corresponde a 25% do total do 
corpo e em um adulto chega a 6% em média. Isso desajusta muitas 
vezes os movimentos levando a inúmeras possibilidades de dese-
quilíbrio. 

Outros fatores como o processo de formação da coordenação 
motora, curiosidade, interesse pela aventura, buscar reproduzir mov-
imentos vistos em filmes, entre outros, também podem interferir na 
capacidade de se manterem “firmes”. 

Somente em 2017 51.928 crianças foram vítimas de queda em 
todo o país. Esses dados mostram que 45% (quase a metade) de 
todas as hospitalizações envolvendo acidentes com crianças são 
proveniente de queda, ou seja, são campeãs absolutas em relação a 
internações envolvendo acidentes na infância. Em relação às 
mortes, esse tipo de acidente é responsável por 6% dos casos. 

Geralmente, as quedas não oferecem grandes riscos a integridade 
física dos nossos pequenos. No entanto, jamais devemos subesti-
mar esses acidentes, pois podem sim provocar danos graves à 
saúde e, em situações mais graves, até colocar a vida em risco. 

E é óbvio que, a cada faixa etária, os tipos de queda variam: 

Em crianças de até um ano, o acidente mais comum é rolar e cair 
da cama, do carrinho ou do sofá, por exemplo. Já na faixa de 01 a 04 
anos, as crianças já andam e, portanto, podem cair das escadas, 
janelas, mesas e demais estruturas mais altas. E dos 05 aos 14 anos, 
já aparece a necessidade de aventura, a velocidade e um maior 
domínio das características corporais, causando acidentes como 
quedas de árvores, corridas na rua, acidentes em estruturas mais 
altas como vão de escadas e sacadas. 

Você se lembra de em algum momento sofrer algum tipo de quei-
madura? Independentemente da gravidade dói muito, né?! Esses aci-
dentes costumam deixar marcas  e traumas para toda a vida e, em 
casos mais graves, sequelas irreversíveis e até a MORTE.

Queimaduras são acidentes que acontecem na pele, inicialmente, 
mas podem evoluir até as camadas mais profundas como músculos, 
ossos e órgãos. Podem ser simples como um pequeno toque numa 
panela quente que cause apenas vermelhidão ou até mesmo destruir 
completamente os revestimentos do nosso corpo. 

Os campeões causadores de queimaduras são: Superfícies Aqueci-
das (panelas, fornos, ferros de passar, fogão, chapinha); Líquidos 
Aquecidos (água fervente, sopas e caldos, caldas, óleo, café); Produ-
tos Químicos; Eletricidade; Fogos de Artifício; Exposição ao Sol; 
Fogueiras. 

Acidentes graves acontecem de diversas formas. Uma parte do 
dedo, por exemplo, quando exposto a substância química que de-
strua por completo a pele, músculos e ossos, já é considerado grave 
mesmo que tenha atingido uma pequena parte do corpo como um 
todo. Da mesma forma que uma pessoa que ficou muito tempo “to-
mando um solzinho” no calor do Nordeste e ficou com boa parte do 
corpo com vermelhidão (já apresentando algumas bolhas), mesmo 
não atingindo a profundidade da pele também é grave. 
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As crianças são as mais 
agredidas por esses aci-
dentes. A pele dos nossos 
pequenos é bem mais fina 
que a de um adulto e, por 
esse motivo, sofrem danos 
mais graves e com exposição 
ao calor e outras substâncias 
que causam queimaduras. 
Além disso, como já aborda-

do anteriormente, a curiosidade e a inocência fazem com que 
busquem acessar locais com produtos inflamáveis e superfícies 
aquecidas. 

Infelizmente muita gente acha que 
está imune a isso ou não toma os cuida-
dos necessários para evitar. Você já deu 
“uma geral” na sua casa hoje e verificou 
se seus pequenos estão livres desse 
perigo? Somente no ano passado 209 cri-
anças morreram vítimas de queimaduras e 
aproximadamente 20 mil pequenos são hos-
pitalizados todos os anos. Não é um 
número pequeno não é mesmo?!
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Então vamos agora aprender Como Evitar:

C O M O  E V I T A R  Q U E I M A D U R A S
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 • Mantenha as crianças SEMPRE longe de superfícies aquecidas, 
em especial, na cozinha. 

 • Fornos devem ficar em locais altos e longe do alcance das cri-
anças;

 • Ao ferver água ou na preparação de caldos prefira utilizar as 
bocas mais ao fundo do fogão;

 • No caso do uso da chapinha, ferro elétrico e outros equipamen-
tos aquecidos não se esqueça de desligá-los e, quando em uso, 
fora do alcance dos pequenos;

 • Cozinhe SEMPRE com os cabos das panelas virados para o lado 
interno do fogão;

 • Verifique a temperatura da água para banho em bebês com a 
ponta dos cotovelos ou as “costas” das mãos e aguarde cinco se-
gundos. Antes disso mexa a água com as mãos para evitar a con-
centração de pontos de calor;
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• Verifique a temperatura do leite da mamadeira com a face “região 
do bigode” e aguarde cinco segundos;

• Velas, fósforos, lamparinas e isqueiros nunca devem estar ao 
alcance das crianças. Esses itens são grandes responsáveis por 
causar incêndios;

• Evite ligar vários equipamentos elétricos na mesma tomada. Prefira 
as réguas com dispositivo de desativação em caso de sobrecarga;

• Mantenha materiais inflamáveis ou com alta capacidade de 
combustão longe de ligações elétricas múltiplas (adaptadores e 
extensões);

• Verifique constantemente as instalações elétricas e suas 
condições;

• Mantenha produtos químicos fora de alcance e os manipule, de 
preferência, longe das crianças para não despertar curiosidade; 
além de causarem intoxicação, eles podem produzir incêndios. 
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• Faça uma revisão e evite fios desencapados, tomadas velhas e an-
tigas, interruptores e tomadas expostas ao acesso dos pequenos;

• Nunca... Nunca permita que crianças façam uso de fogos de ar-
tifício ou estejam próximos quando em uso;

• Em caso de acidente com eletricidade, desligue primeiro a 
chave geral antes de ajudar a vítima;

• Cuidado com os alimentos à mesa. As crianças podem puxar a 
toalha e despejar comida sobre si causando graves queimaduras. 
Evite pontas de pano ao colocar a mesa;

• Em caso de incêndio, disque 193 (Corpo de Bombeiros). Caso as 
chamas já tenham tomado grandes proporções, abandone o local 
imediatamente, se arrastando pelo chão em caso de fumaça. 
Evite abrir portas e janelas, pois o ar (oxigênio) pode alimentar as 
chamas e intensificá-las. ORIENTE AS CRIANÇAS COMO AGIR 
NESSE CASO OU PROCURE ALGUÉM QUE POSSA FAZÊ-LO;

• Evite longos tempos em exposição ao sol. SEMPRE proteja 
nossas crianças com filtros solares de boa qualidade e em todo o 
corpo. Renove-o a cada 3 horas. 

https://goo.gl/81r2ch>> Clique aqui e veja as últimas notícias sobre queimaduras.



S U F O C A M E N T O
CAMPEÃO CAUSADOR DE MORTES POR
CAUSAS ACIDENTAIS EM BEBÊS DE ATÉ 01 ANO 
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S U F O C A M E N T O

Esse é o acidente campeão causador de mortes por causas acidentais 
em bebês de até 01 ano e um dos principais responsáveis por óbitos em 
crianças de todas as idades. 

Um dos maiores pavores das “mães de 
primeira viagem” além de todos aqueles 
que lidam com crianças é o Sufocamento. 
Também conhecido como engasgamento 
ou asfixia, acontece quando, por ob-
strução das vias aéreas superiores 
(OVACE) a criança não consegue respirar 
adequadamente. Em poucas palavras: É 
quando alguma coisa entala na gargan-
ta... Essa interrupção ocorre totalmente 
ou parcialmente e pode ser causada por 
alimentos, peças pequenas de brin-
quedos, moedas, doces, peças de móveis 
soltas, bexigas, etc. Outros fatores como 
má formação genética, problemas 
dentários e alergias também podem con-
tribuir. 

Você provavelmente já se deparou com situações desse tipo. Por 
menor que seja a asfixia, acaba gerando um grande desconforto. Por 

vezes com um mínimo gole d’água sentimos aquele leve e momentâ-
neo engasgamento que nos dá uma noção do que pode acontecer 
caso algo mais sólido não permita a passagem do precioso oxigênio 
para os nossos pulmões. Agora, imagine quando isso bloqueia total-
mente o fluxo de ar?! Se essa situação não for rapidamente revertida 
pode causar danos sérios à saúde desse pequeno e até mesmo 
levá-lo a morte. Assim, atenção especial se a criança não consegue 
falar, tossir ou chorar. Isso torna tudo muuuuiiito mais GRAVE!

Segundo dados do Datasus, 810 crianças morreram em 2015 víti-
mas de asfixia causada pela presença de corpo estranho nas vias 
aéreas. A cada 12 horas uma criança morre vítima de sufocamento 
no Brasil.  

Bom... Agora que você já sabe que esse é um acidente sério e que 
pode MATAR vamos aprender na próxima página Como Evitar: 
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Esse é o acidente campeão causador de mortes por causas acidentais 
em bebês de até 01 ano e um dos principais responsáveis por óbitos em 
crianças de todas as idades. 

Um dos maiores pavores das “mães de 
primeira viagem” além de todos aqueles 
que lidam com crianças é o Sufocamento. 
Também conhecido como engasgamento 
ou asfixia, acontece quando, por ob-
strução das vias aéreas superiores 
(OVACE) a criança não consegue respirar 
adequadamente. Em poucas palavras: É 
quando alguma coisa entala na gargan-
ta... Essa interrupção ocorre totalmente 
ou parcialmente e pode ser causada por 
alimentos, peças pequenas de brin-
quedos, moedas, doces, peças de móveis 
soltas, bexigas, etc. Outros fatores como 
má formação genética, problemas 
dentários e alergias também podem con-
tribuir. 

Você provavelmente já se deparou com situações desse tipo. Por 
menor que seja a asfixia, acaba gerando um grande desconforto. Por 

vezes com um mínimo gole d’água sentimos aquele leve e momentâ-
neo engasgamento que nos dá uma noção do que pode acontecer 
caso algo mais sólido não permita a passagem do precioso oxigênio 
para os nossos pulmões. Agora, imagine quando isso bloqueia total-
mente o fluxo de ar?! Se essa situação não for rapidamente revertida 
pode causar danos sérios à saúde desse pequeno e até mesmo 
levá-lo a morte. Assim, atenção especial se a criança não consegue 
falar, tossir ou chorar. Isso torna tudo muuuuiiito mais GRAVE!

Segundo dados do Datasus, 810 crianças morreram em 2015 víti-
mas de asfixia causada pela presença de corpo estranho nas vias 
aéreas. A cada 12 horas uma criança morre vítima de sufocamento 
no Brasil.  

Bom... Agora que você já sabe que esse é um acidente sério e que 
pode MATAR vamos aprender na próxima página Como Evitar: 
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 • Os brinquedos devem conter sempre as indicações do fabrican-
te em relação à faixa etária e possuir selo do INMETRO. Man-
tenha-o sempre em condições de uso e cuidado com peças soltas. 
CUIDADO como os brinquedos direcionados às crianças maiores, 
pois podem conter peças pequenas e soltas;

 • No caso da amamentação, manter o bebê sempre na posição 
semi-inclinada. Não se esqueça de manter, no mínimo, 15 minu-
tos na posição vertical antes de deitá-lo a fim de permitir a total 
acomodação do leite no estômago. Cuidado especial deve ser ob-
servado no caso do engrossamento do leite com outras substân-
cias. 

 • Crianças menores de quatro anos costumam se engasgar com 
alimentos do tipo grãos e frutas arredondadas como tomate 
cereja e uvas. Assim, devem ser oferecidos sempre cortados ou 
amassados. Nunca as alimente enquanto brincam;

 • Alimente as crianças maiores de um ano sempre na posição 
sentada;

 • Jamais permita que crianças pequenas brinquem com bexigas 
de látex. Esses materiais são difíceis de retirar mesmo com os 
procedimentos adequados de Primeiros Socorros;

25
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 • Roupas também costuma gerar riscos quando possuem botões 
ou outros adereços que possam se desprender com facilidade. 
Evite-os;

 • Balas, doces, chicletes, barras de cereal, pedaços de ossos, ração 
animal e alimentos similares costumam ser responsáveis por um 
altíssimo número de casos envolvendo sufocamentos em cri-
anças menores de quatro anos. Evite-os;

 • Muito cuidado com o bebê no berço. Criança de até um ano deve 
dormir sempre de rostinho para cima. Evite colocar bichinhos de 
pelúcia, protetores e demais adereços, pois isso pode aumentar o 
risco de sufocamento durante o sono.

26
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https://goo.gl/R8EbEa>> Clique aqui e veja as últimas notícias sobre sufocamentos.



I N T O X I C A Ç Ã O
INTOXICAÇÃO É A QUINTA CAUSA DE
INTERNAÇÕES DE CRIANÇAS NO BRASIL.
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Esse é outro assunto muito sério quando tratamos dos cuidados 
com os nossos pequenos. Intoxicação é a quinta causa de internações 
de crianças no Brasil. Pode causar danos graves exatamente por conta 
da estrutura corporal das crianças estar mais vulnerável aos efeitos 
devastadores de substâncias nocivas diversas.

Se déssemos uma volta neste momento na sua casa iríamos apon-
tar (e é claro que você já imagina isso) vários produtos com os quais po-
demos identificar substâncias tóxicas (detergente, água sanitária, pro

 dutos de limpeza, cera líquida e em pasta, álcool, graxa, venenos, 
medicamentos, entre outros).

E voltamos ao tema INOCÊNCIA X CURIOSIDADE... Ao observar os adul-
tos manipulando essas substâncias, as cores, os rótulos e as formas 
acabam despertando interesses dos pequenos em busca de aventu-
ras. Assim, como já sabemos, eles descobrem o mundo pelos sentidos 
e um dos mais aguçados é o paladar. 

28

I N T O X I C A Ç Ã O



www.cpsi.life 29

I N T O X I C A Ç Ã O

Daí, beber para conhecer pode ser um 
grave problema. Tudo isso é um 
“prato cheio” para que aconteça a in-
gestão de conteúdos tóxicos caus-
ando danos graves e, às vezes, irre-
versíveis. 

Outras formas conhecidas, porém, 
pouco exploradas de intoxicação são 
os envenenamentos causados pelo 
contato com plantas, alimentos, ani-
mais, brinquedos, entre outros que, 
por conta de processos alérgicos, 
podem evoluir para o chamado 
choque anafilático e em casos 
graves levar ao óbito. 

Já entendemos o que é intoxi-
cação, os riscos e como pode aconte-
cer. Só que da mesma forma existem 
dicas que podem ajudá-la a identifi-
car Como Evitar:
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 • Deixe janelas abertas e o ambiente ventilado enquanto limpa a 
casa;

 • Mantenha SEMPRE produtos de limpeza, medicamentos, artigos 
de higiene, tintas, querosenes, álcool, e demais produtos que 
possam conter substâncias tóxicas longe do alcance das crianças. 
Eduque-as sobre o que é cada um desses produtos e o mal que a 
manipulação pode causar;

 • Durante a limpeza da casa, manutenção, lazer ou “hobby”, no caso 
de uso de produtos tóxicos, mantenha-os sempre perto de você. 
Todo Cuidado é Pouco!

 • Mantenha sempre à vista, no celular e na porta da geladeira o 
telefone do CIT (Centro de Informações Toxicológicas) da sua 
cidade. Em Brasília, por exemplo, o número é: 0800 644 6774. 
Pesquise o da sua Cidade. 

 • Evite guardar em casa produtos de limpeza desnecessários e 
medicamentos vencidos. Esses produtos podem acumular em 
casa e despertar o interesse dos pequenos;

 • Evite produtos caseiros e produzidos de forma “artesanal”. A 
união de vários elementos químicos pode produzir substâncias 
tóxicas;

30
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 • No site da Fiocruz você encontra as informações sobre as princi-
pais plantas venenosas e animais peçonhentos.

31

C O M O  E V I T A R  I N T O X I C A Ç Ã O

 • Mantenha SEMPRE produtos de limpeza, medicamentos, artigos 
de higiene, tintas, querosenes, álcool, e demais produtos que 
possam conter substâncias tóxicas longe do alcance das crianças. 
Eduque-as sobre o que é cada um desses produtos e o mal que a 
manipulação pode causar;

 • CUIDADO com as plantas! São lindas e deixam o ambiente mais 
harmonioso, porém, podem ser extremamente danosas às crianças. 
Ensine-as que jamais devem ingerir folhas, flores, sementes e 
raízes sem que sejam oferecidas pelos pais;

 • NUNCA deixe as crianças terem contato com animais peçonhen-
tos. Eles Representam uma grande ameaça e, em alguns casos, 
animais que não causam danos maiores aos adultos podem 
matar uma criança. 

 • Em locais mais distantes como fazendas e chácaras tenha cuidado 
ao se vestir. Calçados e roupas em geral são excelentes esconderi-
jos para animais peçonhentos como cobras e escorpiões. Veri-
fique-os SEMPRE!

 • Não manipule medicamentos da frente das crianças e JAMAIS 
se refira a essas drogas como algo doce ou gostoso;

https://goo.gl/hFiE3U>> Clique aqui e veja as últimas notícias sobre intoxicação.



E AÍ,
ENTENDEU TUDO?

WWW.CPSI.LIFE



Agora que já tratamos das 
CINCO MAIORES POSSIBILIDADES
DE ACIDENTES COM CRIANÇAS 
gostaríamos de convidá-la a participar 
de um questionário. 

ELE É SIMPLES! 

Mas, pode servir de parâmetro para 
avaliar se você conseguiu captar a 
nossa mensagem. Não seja tímida. 

Tente... E continue tentando
até acertar todas as questões.
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Q U E S T I O N Á R I O
01. Afogamento acontece quando:

a. O líquido é aspirado para os pulmões;
b. Engolimos água contra a nossa vontade;
c. Somente acontece óbito dentro d’água;
d. Caímos na água contra a nossa vontade.

02. Qual o percentual de acidentes com crianças em geral que
poderiam ser evitados?

a. 10%;
b. 90%;

c. 30%;
d. 5%.

03. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático – SO-
BRASA em qual faixa etária o afogamento representa a segunda causa de 
mortes acidentais?

a. 09 a 14 anos;
b. 00 a 01 ano;

c. 01 a 09 anos;
d. 14 a 16 anos

04. Em ambientes aquáticos crianças de até 14 anos, mesmo monitoradas, 
devem permanecer sempre com água na altura da: 

a. Cintura;
b. Pescoço;

c. Joelhos;
d. Canela

05. Especialistas dizem que a dimensão da cabeça em relação ao corpo é 
um dos principais fatores que favorecem quedas de crianças na faixa etária 
de 01 a 04 anos. No adulto a região do crânio representa, em média, 6% em 
relação ao restante do corpo. Nas crianças esse percentual é de:
 
a. 36%;
b. 44%;

c. 2%;
d. 25%.
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Q U E S T I O N Á R I O
06. São sinais indicativos de que uma criança está com alguma coisa im-
pedindo que ela respire:

a. Mãos segurando o pescoço, não consegue chorar ou tossir e lábios arroxea-
dos;
b. Pele vermelha, olhos arregalados e suor nas mãos;
c. Ferimentos na boca, tosse e sangramento nas orelhas (ouvidos);
d. Pele com bolhas, falta de ar, lábios gelados. 

07. As quedas podem resultar em danos graves na cabeça. Dados mostram 
que o uso do capacete pode reduzir os danos no crânio em até:

a. 85%;
b. 60%;

c. 26%;
d. 10%.

08. No caso de acidente envolvendo energia elétrica, a primeira atitude a ser 
tomada é:

a. Segurar a vítima e afastá-la da corrente elétrica;
b. Desligar a rede elétrica por meio do disjuntor;
c. Chamar ajuda;
d. Jogar água.

09.  Medicamentos, produtos de limpeza e de manutenção e demais produ-
tos perigosos devem ser mantidos sempre:

a. Em locais baixos e de fácil acesso;
b. Sempre trancados em cofres;
c. Em locais altos e de difícil acesso;
d. Fora da residência. 

10.  Em caso de emergência ligue:

a. 911 (Corpo de Bombeiros) e/ou 119 (SAMU);
b. 193 (Corpo de Bombeiros) e/ou 192 (SAMU);
c. 114 (Corpo de Bombeiros) e/ou 112 (SAMU);
d. 001 (Corpo de Bombeiros) e/ou 100 (SAMU).

04. Em ambientes aquáticos crianças de até 14 anos, mesmo monitoradas, 
devem permanecer sempre com água na altura da: 

a. Cintura;
b. Pescoço;



Agora que você já nos conhece e compactua com os 
nossos ideais em busca de salvaguardar as vidas das

nossas crianças deixe a sua mensagem, compartilhe a 
sua história ou experiência e faça realmente parte deste 

Time! Assim, poderemos trocar várias ideias, e, quem 
sabe, ajudar mais e mais pessoas a reconhecerem a

necessidade dos temas abordados aqui.

ACESSE: WWW.CPSI.LIFE

OBRIGADO POR PASSAR ESSE TEMPO
CONOSCO... NOS VEMOS EM BREVE :)
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