
ACIDENTES DOMÉSTICOS COM CRIANÇAS
PARTE II: QUEDAS



Dando continuidade às dicas de prevenção de acidentes domésticos com
crianças, hoje o tema será: QUEDAS.
As quedas são uma das principais causas de acidentes domésticos e ocorrem
com adultos e, principalmente, com bebês, crianças e idosos.
Cair faz parte do desenvolvimento infantil, pois enquanto as crianças crescem,
desenvolvem sua coordenação motora plenamente para ficar em pé, andar, correr
e pular.



Bebês com menos de um ano
• É muito importante não deixá-los sozinhos em cima de camas ou outros móveis como

trocadores, nem mesmo quando estão dormindo. Rodeá-los com travesseiros não é
suficiente, pois eles podem acordar e desloca-los e cair.

• Sempre ao trocar as fraldas mantenha uma mão segurando o bebê, pois caso ele
escorregue você dará apoio e evitará sua queda.

• Atenção com os berços, pois a partir do oitavo mês de vida, alguns bebês já começam a
ficar de pé com apoio e as grades do berço poderão servir como base para escalada.



Crianças de um a quatro anos:
• A maior parte dos acidentes graves são causados por quedas do mesmo nível,

para fora de estrutura, de edificações e de escadas, pois nesta fase a criança já
tem mais mobilidade e começa a gatinhar, andar e correr, ampliando sua
exploração do mundo.

• Porém nesta idade eles ainda não possuem firmeza em seus movimentos e não
sabem reconhecer perigos, por isso os tombos são tão comuns.



• As crianças devem brincar em locais seguros. Jamais perto de escadas, sacadas e lajes
ou locais que possam levar a quedas.

• Use portões de segurança no topo e na base das escadas, instale corrimãos e, caso a
escada seja aberta, instale redes de proteção ao longo dela, como também nas janelas
e sacadas.

• Mantenha as escadas livres de objetos e ensine as crianças a guardarem seus
brinquedos, para evitar que tropecem e caiam.

• Não deixe camas, armários e outros móveis perto das janelas, que possam facilitar que
crianças os escalem.



Crianças com menos de seis anos não devem dormir em beliches. Caso não tenha escolha,
instale grades de proteção nas laterais.

Armários, mesas e outros móveis são ótimos para serem escalados pelas crianças, portanto
siga as seguintes instruções:

a - Mantenha armários e estantes sempre presos nas paredes com parafusos, evitando que
tombem para frente em cima da criança, caso ela venha a tentar escalar.



b – Quando não puder fixar a televisão na parede ou estante, coloque-a num lugar baixo, com base 
larga, de modo que eles não possam derrubá-la. 

c - Evite deixar enfeites como vasos de flores ou outros objetos pesados que possam ser derrubados 
sobre a criança. 

d - Esconda os fios atrás dos móveis para evitar que os pequenos os puxem. 

Lembre-se: “a curiosidade está presente em todas as crianças e todo cuidado é 
pouco”.



PREVENT SAFETY MEDICINA E MEIO AMBIENTE

Criamos soluções sob medida em medicina e segurança do trabalho,
meio ambiente e qualidade de vida, conforme as necessidades da sua
empresa.

Entre em contato e solicite um orçamento ou a visita de um consultor:

• Tel. (11) 4303-8895

• contato@preventsafety.com.br

• www.preventsafety.com.br

mailto:contato@preventsafety.com.br
http://www.preventsafety.com.br/

