
ORIENTAÇÕES AOS PAIS. 
 
Os acidentes na infância, principalmente os 
domésticos, são muito comuns e merecem 
uma atenção especial dos pais. Estes são 
apenas alguns exemplos entre os vários 
acidentes que podem acontecer com crianças. 
No caso de acontecer algum acidente, além 
do socorro imediato, procure sempre um 
hospital ou centro de saúde. 
 
 

QQUUEEIIMMAADDUURRAASS  
  
••  Colocar uma gotinha do leite da 

mamadeira no dorso 
da mão, antes de 
oferecer a criança;  

••  Experimentar a 
água do banho 
usando o cotovelo;  

••  E expor a criança ao 
sol somente antes 
das 10 horas e após 
as 16 horas   

  
  

IINNTTOOXXIICCAAÇÇÃÃOO  
  
• Guarde os produtos de limpeza em 

prateleiras altas do armário; 
 

• Não reutilize embalagens de alimentos 
ou refrigerantes para armazenamento de 
produtos de limpeza; 
 

• Não ofereça 
medicamento à 
criança como se 
fosse uma 
guloseima. 
 

••  A primeira 
providência caso a criança ingira 
medicamento ou outra substância é levá-
la ao hospital com a embalagem do 
produto nas mãos.  

 
  

QUEDAS 
 
• Para prevenir coloque a criança em locais 

adequados, berço e cercadinho, evitando 
expô-la ao perigo, 
e, nunca a deixe 
sozinha. 
 

• Cuidados com as 
crianças a partir 
de 1  ano, pois  as 
quedas ocorrem 
das janelas, 
escadas, muros e brinquedos. 

 
 

ASFIXIA 
 
• Manter cordões, sacos plásticos, fios, 

madeira, colchão e cobertor longe da 
criança. 
 

• Nunca a deixe mamando 
sozinha 
 

• Não usar cordões no 
pescoço para prender a chupeta 
 

••  Objetos ou brinquedos com partes soltas 
nunca  devem ser dados a 
crianças dessa idade  

   
• Após as mamadas coloque a 

criança para dormir de 
lado com apoios de travesseiros nas 
costas evitando que a criança vire, 
regurgite leite e aspire podendo 
engasgar. 

  
  

CCHHOOQQUUEE  EELLÉÉTTRRIICCOO  
 
• As tomadas são um alvo fácil, e também 

os fios. 
 

• A prevenção de 
possíveis choques pode 
ser feita com um 



 

   

protetor especial para as tomadas e 
escondendo-se os fios. 
 

• Caso o choque aconteça, desligue a chave 
geral, solte a criança de onde está 
segurando e leve-a ao médico. 

 
 

AFOGAMENTO 
 
• Não deixar a criança 

sozinha no banho, na 
piscina ou na área de 
serviço onde há baldes 
de água.  

 
• Manter a tampa do vaso sanitário sempre 

fechado 
 
  

EENNGGOOLLIIRR  OOBBJJEETTOOSS  
  
• Cuidado com brinquedos pequenos, ou 

com encaixes de pequenas peças. 
 
• Evite roupas com botões.   
 
• Teste sempre as 

chupetas, para verificar 
se o bico não se solta. 

 
  
 

 

 
 

Rua Prof. Orlando França de Carvalho, 325 
CEP: 14700-000 

BEBEDOURO – SP 
Fone (17) 3344-7100 

Home-page: www.fafibe.br 
 
 

CURSO DE FISIOTERAPIA 
Estágio Supervisionado de Fisioterapia 

em Saúde Pública 
 

 
 

ACADÊMICAS 
Analice R. Alvarenga 
Aparecida Y.Warisaia 

Patrícia Rodrigues 
 

ORIENTADORA 
Profª. MSc. Elaine Leonezi Guimarães    

   
   

   
   

PPPRRREEEVVVEEENNNÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   
AAACCCIIIDDDEEENNNTTTEEESSS   

OOOMMMÉÉÉSSSTTTIIICCCOOOSSS   NNNAAA   
CCCRRRIIIAAANNNÇÇÇAAA   DDDEEE   

ZZZEEERRROOO   AAA   111   AAANNNOOO   
   

   

   
   
   
   
   


