
PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
DOMÉSTICOS COM CRIANÇAS



 As crianças são alvos de acidentes domésticos e estes são mais comuns 

do que se imagina, principalmente agora, durante a pandemia. 

 Os “pequenos” são curiosos por natureza e adoram saber o porquê de 

tudo para ampliar seus conhecimentos do mundo. 

 De acordo com o Dicionário Aurélio, CURIOSIDADE é o “desejo de ver, 
saber, informar-se” mas, quando trata-se de crianças, muitas vezes a 

CURIOSIDADE pode acabar em acidentes domésticos. 



Pensando nisso, nossa parceira em Segurança do

Trabalho, Iara Maria Stefanini elaborou algumas

dicas de prevenção de acidentes domésticos com

crianças.



LEMBRE: Criança na cozinha, somente com 

acompanhamento dos pais ou responsáveis!

 Primeira dica: Manter as crianças longe da 

cozinha ambiente enquanto estiver 

cozinhando

 Segunda dica - Saber usar o fogão: Devido à 

“famosa curiosidade das crianças” 

mantenha sempre os cabos das panelas 

virados para dentro, pois desta forma a 

criança não alcançará para puxá-las nem 

correrá o risco de passar por perto e bater 

no cabo da panela, derrubando-a sobre si.



 Terceira Dica: Procure usar 

panelas para frituras de 

alimentos nas bocas do fundo 

no fogão e mantenha uma 

tampa ao lado, pois caso 

ocorra o respingo de água no 

óleo quente, você deverá 

tampar de imediato a frigideira 

e assim evitará respingo do óleo 

quente em você também.



 Quarta Dica: Evite usar toalhas 

compridas, pois ao colocar os 

alimentos quentes na mesa estas 

podem ser puxadas pela criança 

e causar um acidente.

 Quinta Dica: Mantenha produtos 

inflamáveis e fósforos em armários 

trancados, longe do alcance das 

crianças. Atenção também com 

o uso de álcool gel, devido ao 

risco de queimaduras com a 

proximidade do fogão.



 Evitar acidentes com os pequenos é fundamental e estas 

são apenas algumas dicas práticas de prevenção. 

 Todo cuidado é pouco, mas caso ocorra uma queimadura 

jamais utilize produtos como creme dental, manteiga, pó 

de café, entre outros, pois podem piorar a lesão. 

 Procure atendimento médico com urgência. 
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