Prevenção de Traumas em

Crianças
Você precisa saber evitar!

Outubro/2019

Os números chocam

3,6 MIL
crianças e adolescentes
morrem no Brasil todos
os anos vítimas de trauma

111 MIL
crianças e adolescentes
são hospitalizados no Brasil
todos os anos vítimas de trauma

O TRÂNSITO
MATA
uma média de 100 crianças
por mês no Brasil

OUTROS 964
crianças e adolescentes
morreram afogados em 2017

777
foi o número de crianças
e adolescentes que morreram
sufocados em 2017
Fonte: ONG Criança Segura

Você sabia que
pra camente
todos esses
«acidentes»
poderiam
ser evitados?

Saiba como prevenir e como agir

Quedas:
COMO EVITAR:
- Não deixe as crianças em locais alto
- Coloque grades nas janelas, se estiverem
em locais altos
- Instale portões nas escadas

SE OCORRER
- Leve ao hospital se a criança for menor de 2 anos ou se
apresentar perda de consciência, vômito ou convulsões.
Em casos graves, chame o SAMU (192)
- Se o trauma for leve, observe a criança por seis horas
e, se houver alterações em seu comportamento, como
sono fora de hora e apatia, procure um médico

Saiba como prevenir e como agir

Ferimentos:
COMO EVITAR:
- Remova móveis com bordas cortantes
- Ofereça utensílios de plástico para as
crianças
- Mantenha objetos cortantes fora do
alcance das crianças.
- Veriﬁque sempre se não há brinquedos
quebrados ou com pontas que possam ferir

SE OCORRER
- Ferimentos leves: lave o local lesionado com água,
seque-o e mantenha a ferida aberta
- Ferimentos graves: pare o sangramento com panos
limpos e leve ao atendimento hospitalar ou chame
auxílio (192)

Saiba como prevenir e como agir

Queimaduras
COMO EVITAR:
- Não deixe líquidos quentes ao alcance de crianças
- Vire cabos de panelas para a parte interna do fogão
- Teste a temperatura da água do banho antes de
colocar a criança
- Teste a temperatura de líquidos antes de oferecer
à criança
- Não deixe o ferro de passar ao alcance da criança
- Veriﬁque se a cadeirinha do veículo e suas ﬁvelas
não estão quentes antes de colocar a criança

SE OCORRER
- Queimaduras leves e superﬁciais: lave com água corrente
e mantenha a ferida limpa, seca e aberta
- Queimaduras extensas e profundas: lave com água
corrente e leve a criança para atendimento hospitalar
ou chame o SAMU (192)

Saiba como prevenir e como agir

Afogamento
COMO EVITAR:
- Crianças dentro ou próximas à água precisam
ser supervisionadas por um adulto o tempo todo
- Os coletes salva-vidas são os equipamentos
mais seguros para evitar afogamento
- Casas com piscina precisam ter portões apropriados
para evitar o acesso de crianças
- Crianças pequenas podem se afogar em recipientes
com apenas 2,5 cm de água, como banheiras e baldes
- Ensine as crianças que não devem fazer brincadeiras
dentro ou perto de piscina, como afundar ou empurrar
- Nunca deixe brinquedos ou coisas do tipo dentro
de piscinas para não chamar a atenção das crianças

SE OCORRER
- O primeiro passo é retirar a vítima da água e mantê-la
aquecida até a chegada de ajuda médica
- Caso ela esteja inconsciente, ligue para o 192 ou 193
e siga as instruções
- Caso ela não esteja respirando, deite a vítima de barriga
para cima em uma superfície reta e comece a Reanimação
Cardiopulmonar (RCP) até a chegada de uma equipe médica

Como fazer: manobras RCP
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Coloque a ví ma em uma
super cie plana e rígida,
tomano cuidado para a cabeça

não ﬁcar acima da altura dos pés
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Inicie as compressões,

Fique de joelhos ao lado
da criança e apoie uma mão
sobre a outra bem no meio
do tórax, entre os dois
mamilos. Mantenha os
braços es cados

que precisam ser ﬁrmes e
ininterruptas. O ideal é
fazer 100 compressões
por minuto

As compressões precisam
ser feitas até a chegada
de uma equipe de resgate
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Se houver possibilidade,
reveze com outra pessoa,
mas a troca não deve
ultrapassar um segundo

Saiba como prevenir e como agir

Engasgos
COMO EVITAR:
- Ofereça sempre alimentos cortados em pedaços
pequenos para as crianças
- Não dê alimentos pequenos ou duros, como uva,
pipoca ou nozes
- Estimule a criança a comer sempre sentada e a não
falar com alimentos na boca
- Não dê brinquedos com peças pequenas que podem
ser engolidas
- Se houver irmão mais velho, ﬁque atento se os
brinquedos dele não são perigosos para o menor
- Sempre inspecione os brinquedos para ver se não
há peças pequenas ou pedaços quebrados

SE OCORRER
- Mantenha a calma
- Faça as Manobras de Heimlich para desengasgar a criança
- Caso você não saiba como agir, acione o 192 e siga as
orientações
- Acione o 192, se perceber que a criança não está conseguindo
respirar ou se a respiração está limitada

Como fazer: Manobra de Heimlich
Em bebês
- Segure o bebê com a palma da mão de uma forma que ele
ﬁque inclinado com a cabeça para baixo e com a boca aberta
- Dê 5 ba das com o «calcanhar» da mão na região entre
as escápulas
- Mantendo a mesma posição inclinada, vire o bebê de barriga
para cima e, com os dedos, faça cinco compressões no meio
do peito (entre os mamilos)
- Vire o bebê novamente para baixo e repita essas manobras
até a saída do objeto/comida ou até a chegada do resgate

Em crianças maiores
- Abrace a criança por trás. Se ela for pequena, pode ﬁcar de
joelhos
- Coloque uma mão fechada na barriga da criança (entre o
umbigo e aquele ossinho no meio do peito)
- Apoie a outra mão em cima da mão fechada e comece a
fazer movimentos rápidos e com força para dentro - e ao
mesmo tempo - para cima
- Repita quantas vezes forem necessárias até a saída do
obje vo que está impedindo a criança de respirar
- Se houver outra pessoa por perto, peça para ligar para o
192 e siga as instruções

Saiba como prevenir e como agir

Traumas no trânsito
COMO EVITAR:
- Acomode a criança menor de 10 anos sempre no
banco traseiro
- Utilize sempre os dispositivos de segurança de
acordo com a idade da criança (bebê conforto - até 1
ano / cadeirinha - de 1 a 4 anos / assento de elevação de 4 a 7 anos / cinto de segurança - acima de 7 anos)
- Respeite as leis de trânsito
- Atravesse a rua sempre em faixa de pedestre e só
depois de se certiﬁcar que o carro está parando
- Não deixe criança brincar em locais com grande
ﬂuxo de veículo
- Coloque equipamentos de segurança quando a
criança for andar de bicicleta e sempre a supervisione

SE OCORRER
- Sinalize a cena para evitar outros acidentes
- Mantenha a calma
- Ligue para o SAMU (192)
- Não mexa na vítima

