
ACIDENTES  

NA INFÂNCIA 

 EM CASO DE ACIDENTE 

Intoxicação por ingestão ou contacto com 

medicamentos ou produtos tóxicos: 

Se o produto tóxico caiu na pele, lave com 

água. Se a criança está inconsciente, com 

convulsões ou ingeriu algum produto cáustico 

não provoque vómito.  

É importante saber o tipo de medicamento, a 

quantidade e quanto tempo passou desde a 

toma. Ligue para o Centro de Informação 

Antivenenos (ver ao lado). 

Asfixia 

Não tente tirar o objeto com os dedos, a não 

ser que seja fácil de extrair. Se for um bebé 

volte-o de cabeça para baixo e dê uma pan-

cada seca nas costas. Se não resultar, ou se 

for uma criança mais velha, Chame o 112. 

Queda 

Tratando-se de contusão ou pancada, aplique 

gelo ou água fria sobre a zona afetada.  

Se houver possibilidade de fratura, imobilize 

o membro atingido e recorra ao hospital.  

Descarga elétrica 

Antes de tudo, corte a corrente ou tente reti-

rar a criança utilizando objetos isolantes, 

como madeira ou borracha, exceto em casos 

de alta tensão. Nunca tente fazer isso tocan-

do-o com as suas mãos diretamente. Contac-

te imediatamente o 112. 
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Unidade de Saúde Familiar Nova Via   

Rua da Boa Nova, 325 Valadares | Tel. 22 713 74 17 / 22 713 02 06 

SOS 112 

Bombeiros de Valadares 
227 113 644 

227 110 007 

Policia - PSP Valadares 227 169 270  

SOS Criança 800 202 651 

Cruz Vermelha—VN Gaia 223 74 72 40 

Centro de Informação  

Antivenenos 
808 250 143 

USF Nova Via  
227 137 417 

227 130 206 

 Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia - Espinho  

227 865 100  

Saúde 24 “Dói-Dói Trim – trim” 808 242 400 

 CONTACTOS ÚTEIS 

Onde encontrar mais informação? 

www.spp.pt  |  www.apsi.org.pt 



 OS ACIDENTES COM CRIANÇAS 

- Evite que o berço/cama fiquem junto a jane-

las. 

- Tenha atenção a cordões de sapatos, fios 

elétricos, cintos ou até mesmo colares, pelo 

risco de asfixia. 

- Nunca cozinhe nem transporte líquidos 

quentes com uma criança ao colo. 

- Mantenha as crianças afastadas do forno e 

ferro de engomar. 

- Cozinhe nas bocas de trás do fogão e sem-

pre com os cabos das panelas voltados para 

trás. 

- Muita atenção às facas, tesouras, garfos e 

outros objetos cortantes!  

- Atenção aos sacos de plástico e balões! 

- Detergentes, inseticidas ou outros produtos 

domésticos não devem ser guardados debai-

xo da banca, ou em outros locais a que a 

criança tenha acesso. 

 NO QUARTO 

 NA COZINHA 

  

Os acidentes  

domésticos não  

acontecem por acaso e 

muitas vezes podem 

ser evitados… 

As crianças precisam de ser  

sempre vigiadas! 

 

O seu filho não é exceção! 

Em locais como a sua sala  

de estar ou quarto, 

o seu filho pode  

magoar-se  

de muitas  

maneiras! 

- Proteja as esquinas  dos seus móveis, prin-

cipalmente as mais baixas. 

- Utilize proteções específicas para portas e 

janelas. 

- Proteja as tomadas e os fios elétricos (e 

verifique o seu estado regularmente). 

 NA SALA 

As crianças devem ter apenas brinquedos 

adequados à sua idade.  

- Verifique sempre a indicação das embala-

gens. 

- Até aos 3 anos, os brinquedos não devem 

ter peças pequenas facilmente destacáveis. 

- Não deixe a criança sozinha na banheira a 

brincar com a água. Mesmo com pouca água 

há risco de afogamento.  

- Tenha atenção ao acesso à torneira de 

água quente pelo risco de queimadura.  

- Mantenha os produtos de higiene num 

armário fechado.  

 NA CASA DE BANHO 

 BRINQUEDOS 


