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PREVENÇÃO

Cuidados com fogo
•  Opte por cozinhar nas bocas de 

trás do fogão e coloque os cabos 
das panelas virados para dentro.

•  Durante o preparo das refeições, 
mantenha as crianças longe da 
cozinha e do fogão.



SOCORRO

Acidentes com fogo
•  Coloque a região afetada na 

água fria e limpe ao máximo 
o que está provocando a 
queimadura (comida ou 
bebida quente, por exemplo). 
Não coloque nenhum tipo de 
pomada ou outro produto na 
queimadura. 

•  Se a queimadura for leve 
(aspecto avermelhado) e não 
houver bolhas, use compressas 
frias periodicamente para aliviar 
a dor. Pode colocar vaselina 
líquida para hidratar e, se 
necessário, dar analgésico.



Cuidados com fogo
•   Ao passar roupa ou utilizar 

outro aparelho que produza 
calor, não deixe as crianças 
brincarem por perto. Lembre-
se sempre de, quando finalizar 
o uso, desligar, tirar da tomada 
e guardar o aparelho longe do 
alcance dos pequenos. 

•  Tome muito cuidado com o álcool 
(líquido ou gel). Guarde o produto 
longe do alcance das crianças. O 
mais seguro é substituir qualquer 
versão de álcool por outros 
produtos de limpeza doméstica, 
como água e sabão. 
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Acidentes com fogo
•  Nunca estoure as bolhas formadas 

após a queimadura. Elas devem ser 
avaliadas por médicos.

•  Durante o isolamento, verifique se 
sua cidade, ou seu plano de saúde, 
tem serviço de telemedicina. Siga 
as orientações. 

•  Para as queimaduras 
graves, procure um hospital 
imediatamente. 

SOCORRO



Cuidados com 
eletricidade
•  Verifique sempre o estado das 

instalações elétricas. Substitua as 
fiações antigas e desencapadas. 
Os fios devem ficar alojados em 
canaletas e conduítes, escondidos 
das crianças. 

•  No banheiro, aparelhos elétricos 
não devem ser mantidos nas 
tomadas ou ligados após o uso.
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Acidentes com 
eletricidade
•  Em caso de choque elétrico, o 

melhor é procurar serviços de 
emergência: SAMU (192) ou 
Bombeiro (193). 

SOCORRO



Lista de  
telefones úteis

SAMU  
(192)

Bombeiro  
(193)

Disque-Intoxicação  
(0800-722-6001)*

Em caso de mordidas de 
animais, Instituto Butanta: 
(11) 2627-9529/9530 
(11) 3723-6969
* O atendimento não é oferecido 
nos estados do Acre, Amapá, 
Maranhão e Tocantins.


