
1. A cozinha é o lugar de maior perigo. Por isso 
mantenha a criança longe deste ambiente. Enquanto 
estiver cozinhando, deixe as panelas com o cabo voltado 
para dentro do fogão.

2. As comidas e líquidos quentes devem ficar fora do 
alcance das crianças. Evite as toalhas compridas na 
mesa, pois uma criança pode puxar e causar um 
acidente. 

3. Antes do banho, teste a temperatura da água com a 
mão movendo-a por toda a banheira para ter certeza de 
que não há nenhum ponto muito quente.

4. Não fume nem segure líquidos quentes 
quando estiver com o seu bebê no colo.

5. Guarde fósforos, isqueiros, 
recipientes com álcool e outros 
produtos inflamáveis, em 
armários trancados longe do 
alcance das crianças. 

Previna asqueimaduras!



 
   

Patrocinadores fundadores: 

São Paulo (11) 3371.2384
Recife (81) 3223.0598
Curitiba (41) 3023.7070 

www.criancasegura.org.br

Escritório Nacional
Rua Teodoro Sampaio, 1020
Conjunto 1008
Pinheiros - São Paulo
05406-050

A CRIANÇA SEGURA é uma organização não-governamental sem fins 
lucrativos, que tem como missão promover a prevenção de acidentes 

com crianças e adolescentes até 14 anos. Visite o site 
www.criancasegura.org.br.

6. Utilize eletrodomésticos como 
ferros de passar roupas, secadores 
de cabelos, aquecedores entre 
outros, longe das crianças. Após o 
uso, guarde-os imediatamente em 
locais que a criança não alcance.

7. Nunca deixe uma criança perto de 
velas, churrasqueiras, fogueiras e 
fogões.

9. Criança não deve brincar com 
bombinhas e fogos de artifícios. Ela 
pode se queimar gravemente e até 
perder partes do seu corpo.

10. Cuidado com as instalações 
elétricas improvisadas ou 
desencapadas. Proteja todas as 
tomadas para evitar o choque elétrico.

Atenção especial: tenha um plano de 
emergência para escapar de sua casa em caso 
de incêndio e ensine-o às crianças. Ligue 190. 

8. Ensine às crianças brincar com pipas em locais 
seguros, longe de postes e fios elétricos de alta tensão.
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