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Introdução 
Resolvi escrever sobre prevenção de acidentes domésticos para 

estabelecer uma relação entre a prevenção de acidentes no ambiente trabalho 
e a que devemos praticar em casa, tendo em vista que o nosso lar também é 
uma zona de risco onde, em maior ou menor grau, podem ocorrer incidentes 
que podem causar dor, sofrimento e também, danos materiais. 

O trabalhador brasileiro conta com legislação específica no que se refere 
aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, as chamadas NR’s ou 
Normas Regulamentadoras, que abrangem as mais diversas áreas de atuação 
das empresas. Através do site do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, é 
possível conhecer os aspectos legais relacionados a estas Normas. 

 
Esta legislação, bem como o Órgão Governamental, visa proteger e 

prevenir riscos e danos à vida e à saúde dos trabalhadores, através de políticas 
públicas e ações de fiscalização. Desta forma, o trabalhador (mesmo o rural e 
portuário), fica protegido sob o aspecto legal. É importante ressaltar, entretanto, 
que o cumprimento total, parcial ou até mesmo o não cumprimento desta 
legislação específica, não será assunto para este livro. 

Infelizmente, quando o assunto é a prevenção de acidentes domésticos, 
não há nada nem parecido na legislação, embora essa questão não seja menos 
importante, considerando que também há inúmeros riscos de acidentes nas 
residências, de acordo com as condições inerentes às atividades domésticas 
cotidianas ou às características dos mais diversos tipos de moradias e 
comunidades existentes. 

Lembre-se: Praticando segurança no seu lar, você educa sua família e 
proporciona um futuro melhor e mais saudável para todos. 
Vamos lá! 

Ao longo deste livro veremos, de uma forma direta e didática, as mais 
variadas possibilidades de prevenção de acordo com as inúmeras situações de 
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risco que enfrentamos dia após dia em nossas casas. Este livro está dividido de 
forma a dar ampla cobertura às mais diversas situações que possam ocasionar 
danos físicos ou prejuízos materiais. 

Devemos tratar o acidente doméstico com a mesma importância que 
damos aos acidentes de trânsito, aéreos, poluição ambiental, etc. Todos os 
temas abordados serão claros e abrangentes para que o leitor esteja sempre 
alerta para perceber algo que possa trazer sofrimento ou danos indesejáveis. 

Para isso, além de colocar em prática todas as informações aqui 
apresentadas, o leitor deverá, de forma colaborativa, promover a ampla 
divulgação desse material junto aos seus familiares, amigos ou a quem mais 
desejar, garantindo que seja possível atingir o maior número possível de pessoas. 

Este livro traz orientações de acordo com as diversas faixas etárias e os 
riscos inerentes a cada uma delas e, além disso, também será feita uma 
abordagem referente aos ambientes nos quais há a interação das pessoas em 
todas as faixas etárias. 

É importante destacar que os assuntos que eventualmente se repetirão no 
e-book são propositais, pois há temas que merecem bastante ênfase e reforço 
para que o leitor não só se sensibilize, mas também assimile o conteúdo. 

O que é acidente? 
Pois bem, um “acidente” é, basicamente, toda ocorrência não prevista e 

indesejável que pode causar danos às pessoas, ao patrimônio ou ao meio 
ambiente, de forma temporária ou permanente. 

Apenas para fins didáticos, os tipos mais comuns de acidentes, que além 
de indesejáveis podem ter consequências irreversíveis, são os de trânsito, os de 
trabalho, os aéreos, os marítimos, os ambientais e, não menos importante, os 
domésticos, sendo esse último o foco do conteúdo abordado neste livro. 
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Ato inseguro? 
É a maneira como nos expomos, consciente ou inconscientemente, às 

situações de riscos de acidentes e lesões O ato inseguro é responsável por muitos 
acidentes e, além disso, na maioria dos casos alguém sairá machucado. 

 

 
 
De acordo com levantamentos e pesquisas realizadas por diversos 

institutos, constatou-se que em 80% dos casos de acidentes de trabalho, a 
principal causa é o ato inseguro, e é quase certo que isto se repita também em 
casa, uma vez que nesse ambiente não há vigilância, campanhas, normas ou 
procedimentos. Além do mais, nas empresas existem sanções disciplinares caso 
os funcionários não respeitem as regras de segurança. 

Além do que já foi dito, caracterizam-se também como atos inseguros o 
fato de sermos permissivos com estas situações, uma vez que, a combinação do 
“ato inseguro” com a “condição insegura”, acaba agravando a situação e 
aumentando em muito a possibilidade de as coisas não terminarem bem. 

Condições inseguras 
Ao pé da letra da norma, condições inseguras são situações que 

comprometem a nossa segurança. São as falhas mecânicas e estruturais, os 
defeitos, irregularidades técnicas e carência ou deficiência de dispositivos de 
segurança que põem em risco a nossa integridade física ou a nossa saúde, assim 
como podem danificar ou inutilizar nossos aparelhos, máquinas ou mesmo 
nossa própria casa. 

Para ficar menos chato, podemos citar como exemplo a falta de telas de 
proteção e grades em janelas, sacadas e passarelas, defeitos em máquinas e 
ferramentas, passagens perigosas tais como pisos quebrados, escorregadios ou 
mesmo a falta destes. Instalações elétricas inadequadas ou defeituosas, má 
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arrumação, falta de limpeza, defeitos nas edificações, iluminação inadequada, 
insuficiente ou inexistente, só para citar alguns. 

Por fim, é bom ter em mente que os atos e condições inseguras estão 
presentes em nossas casas sem que se perceba, e até mesmo por existirem há 
muito tempo, aquilo que era errado acaba tornando-se normal e não 
perceptível. Pensemos nisso! 

Os quase acidentes 
Os “quase acidentes”, e também os acidentes sem ferimentos ou danos 

materiais, não devem ser ignorados, uma vez que eles são “avisos” do que pode 
ou, provavelmente, irá acontecer se os atos e condições inseguras forem 
ignorados. 

Lembre-se: 
Um acidente acontece, mais cedo ou mais tarde, quando tais “avisos” são ignorados. 

Pois bem, terminadas estas explicações que são muito importantes, 
falemos a seguir do que realmente importa. A nossa segurança, o bem-estar de 
quem amamos e a preservação do nosso maior patrimônio, a VIDA. 

Neste livro, “Acidentes Domésticos – Prevenção 3D”, vou fundo na 
questão da prevenção dos acidentes domésticos, explorando todas as áreas do 
ambiente residencial, que são as áreas internas e externas, e apresento as 
situações de perigo que ocorrem com maior frequência, particularmente as que 
podem ocorrer com os bebês, bem como com os idosos e portadores de 
necessidades especiais, que são os mais frágeis e suscetíveis aos acidentes 
domésticos. 

Além disso, abordo também as questões de segurança relacionada a cada 
cômodo, considerando as características da edificação e mobília, bem como a 
maneira de proceder com plantas, animais venenosos e animais de estimação. 

Prevenção 3D 
Para que seja possível eliminarmos os perigos presentes em nossos lares, é 

preciso sempre ter em mente que a prevenção e a conscientização são as únicas 
alternativas que impedirão que eles aconteçam. 

Pensando nisso, foram definidas ações que facilitarão consideravelmente 
a prática da Prevenção-3D diária, dinâmica e duradoura, que deverão ser 
adotadas em conjunto para manter o ambiente doméstico sempre livre de 
situações de perigo, ou seja, seguro e saudável. 
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Diária 
Devemos diariamente estar muito atentos ao nosso ambiente doméstico, 

já que ele deve ser um refúgio e não uma armadilha criada por nós mesmos. 
E para isso, a prevenção deve ser diária e jamais negligenciada pela pressa, 

distrações ou mesmo por estarmos habituados a conviver com situações ou 
praticar ações com potencial de causarem acidentes. 

Dinâmica 
Tal como nossas vidas, a prevenção contra acidentes domésticos também 

deve ser dinâmica, ou seja, devemos estar sempre alertas em nossos afazeres, 
evitando causar alterações no ambiente que possam impactar em nossa rotina. 

Além disso, é preciso ser abrangente em relação às diferentes 
características de nossos lares, e por isso devemos ter, constantemente, um olhar 
crítico e atento. 

Duradoura 
A prevenção deve ser duradoura porque somente a constância pode evitar 

que novas situações de perigo nos exponham, de forma desnecessária, a 
acidentes e a qualquer outro infortúnio que possam tirar de nós a saúde e o 
bem-estar. 

Lembre-se que praticar segurança sempre será mais vantajoso do que 
precisar correr para atender uma emergência que poderia ter sido facilmente 
evitada. 

Prevenir nos poupa da angústia da espera por um atendimento 
especializado, seja para nós ou para alguém da nossa família. 

Para finalizar, fica aqui uma reflexão: a grande maioria dos acidentes não 
acontecem por acaso, mas sim por descaso. 

Logo, cabe ao leitor, diária e constantemente, refletir sobre a real 
necessidade da prática da prevenção de acidentes domésticos, bem como da 
saúde no lar, e ter em mente que a melhor forma de evitar que o pior aconteça 
é colocar em prática a Prevenção 3D. 

A seguir, serão apresentadas orientações para prevenção dos acidentes 
mais comuns, os que acontecem com maior frequência de acordo com a faixa 
de idade, mas nada impede que sejam seguidas e indicadas para qualquer fase 
da vida. 
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Bebês de até 6 meses 

 

 
 
Para os pais, esta é a fase do encanto, afinal, representa a chegada de um 

novo membro na família, seja ele o primeiro ou não, e muitos são os cuidados 
que devemos ter com este pequeno e indefeso ser. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os bebês devem 
ser colocados para dormir de barriga para cima, pois nesta posição a criança 
respira melhor e tem menos risco de engasgo. Além disso, é importante sempre 
manter o berço livre de brinquedos e acessórios desnecessários. 

Os lençóis devem ser do tipo ajustáveis com elástico ao colchão, de forma 
que não soltem, evitando assim que o tecido cubra o rosto do bebê. É 
recomendável evitar o uso do chamado “kit berço” e almofadas. 

Converse e ouça atentamente as orientações do pediatra quanto à 
amamentação, seja ela no peito ou mamadeira, pois os cuidados com a 
quantidade e a frequência das mamadas deverão estar bem definidos. Se a 
amamentação for de mamadeira, jamais a aqueça no micro-ondas, preferindo 
o banho-maria e tendo absoluta certeza de que a temperatura está compatível 
com a temperatura do nosso corpo, e não mais do que isso. 
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Na hora das trocas e do banho, assegure-se de ter tudo o que for precisar 

ao alcance das suas mãos, para que não seja necessário se afastar do bebê. 
Jamais se ausente deixando-o apoiado na banheira ou mesmo deitado na cama, 
sofá, trocador e beliche, mesmo que o bebê ainda não tenha adquirido a 
capacidade de rolar, pois um descuido em uma fração de segundo poderá ser 
fatal. 
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Quanto à temperatura da água, você pode prepará-la no chuveirinho, de 
forma a controlar a temperatura com muito mais facilidade, mas se tiver que 
esquentar a água no fogão, o cuidado deverá ser muito maior, misturando a 
água quente com outra mais fria para ficar na temperatura adequada, ou seja, 
não muito diferente da temperatura do nosso corpo. 

 

 
 
É importante que, ao realizar a mistura da água do banho, você coloque 

primeiro a água fria e em seguida a água quente e, claro, sempre mantendo o 
bebê em um lugar seguro e afastado o suficiente para que nenhum respingo o 
atinja, certo? 

Existem no mercado alguns modelos de termômetros, próprios para 
colocar na banheirinha. Basta procurar em farmácias ou na internet. 

Caso seja necessário realizar uma tarefa urgente, nunca faça nada com a 
criança no colo e, em hipótese alguma, prepare ou consuma qualquer bebida 
ou comida quente com ela em seu colo. É importante sempre mantê-la segura 
e longe de qualquer risco, por menor que seja. 
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Bebês de 7 a 12 meses 
Dos 7 aos 12 meses, você deve manter os cuidados informados acima, e 

acrescentar os citados abaixo. 
 

 
 
Nesta faixa etária, os bebês começam a engatinhar, ficar em pé e a dar os 

primeiros passos, por isso é preciso ter um cuidado especial com pequenos 
objetos, brinquedos ou qualquer outra coisa parecida, já que os bebês 
costumam levar tudo à boca, pois estão na fase de descobrir e conhecer o 
mundo à sua volta. Inclusive, é nesta fase, que aumentam os riscos de 
afogamento e de queimaduras. 

 

 



 17 

Deve evitar a todo custo, o trânsito ou a permanência da criança na 
cozinha, seja sozinha ou acompanhada de quem quer que seja, principalmente 
no preparo de alimentos. A cozinha é considerada o local mais perigoso da casa, 
e por isso é aconselhável a colocação de bloqueios que impeçam sua passagem, 
tais como grades de portas que se adaptam a diferentes larguras. 

Na cozinha há a presença de líquidos e alimentos quentes, cabos elétricos 
de torradeiras e outros utensílios domésticos, bules, garrafas e o próprio fogão, 
o mais perigoso de todos. 

 

 
 
Também nesta fase, deve-se manter fora do alcance das crianças todos os 

remédios e produtos perigosos, como produtos de higiene e limpeza, que devem 
ser mantidos em suas embalagens originais e em local seguro, ou seja, longe do 
alcance dos pequenos. 

Para evitar quedas, é aconselhável o uso das portas ou portões citados 
também nas escadas, tanto no acesso para subir quanto para descer. E para 
prevenir acidentes com tomadas elétricas, elas devem ser tampadas com 
protetores, não importando se são no padrão antigo ou novo. 

Outro cuidado muito importante a ser tomado é com o controverso uso 
do andador que, ao contrário do que muitos pensam, não é seguro pois permite 
que um bebê com menos de um ano use um “veículo” que pode chegar à 
velocidade de até 1 m/s, a mesma coisa que dar a chave do carro a uma criança 
de dez anos. 

Mesmo que os pais que defendem o uso dos andadores argumentem que 
eles conferem mais segurança às crianças evitando, por exemplo, as quedas, 
dada a maior mobilidade, independência e desenvolvimento da marcha, além 
de permitir que elas se exercitem e se tornem mais fáceis de cuidar, o uso dos 
andadores contraria os dados médicos e de especialistas em segurança infantil, 
uma vez que um dos maiores fatores de risco de acidentes é justamente o de dar 
maior independência à criança em uma fase em que elas não têm noção de 
perigo, e só desenvolverá a capacidade de autoproteção aos cinco anos de idade. 
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Há de se considerar que nem sempre o adulto ou responsável tem 
condições de estar o tempo todo ao lado de um bebê pequeno, e nestes casos é 
mais seguro colocá-lo em um cercado com brinquedos, evitando-se o andador. 
Inclusive, alguns estudos já provaram que cerca de 70% das crianças que 
sofreram traumatismos com andadores estavam sob a supervisão de um adulto, 
provando que nem todo mundo reage a tempo de conter um andador 
disparando pela sala, mesmo sob a supervisão contínua, chamada também de 
“proteção ativa”. Por isso, o mais indicado é colocar a criança em um ambiente 
protetor, como um cercadinho, com brinquedos seguros e mantendo a 
supervisão. 

 

 
 
Para finalizar esse assunto, é importante destacar o exemplo do Canadá 

que em 7 de abril de 2007, proibiu totalmente a comercialização de andadores, 
seja venda, revenda, propaganda ou importação. Além disso, atualmente há 
também um movimento na Europa e nos Estados Unidos para adotar a mesma 
medida, uma vez que as estratégias educativas têm se mostrado falhas em 
prevenir os traumatismos causados pelos andadores. 

Enquanto este avanço não chega ao Brasil, cabe aos pais, cuidadores e 
responsáveis agirem com bom senso, não expondo seus bebês a perigos e 
possíveis acidentes, pelo uso desnecessário deste acessório perigoso. 
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Crianças de 1 a 3 anos 
As crianças desta fase são bastante ativas e curiosas, e gostam de 

investigar, escalar, abrir portas e gavetas, tirar coisas de armários e mesas de 
cabeceira, mexer em geladeiras e fornos, entre outras coisas, o que acaba 
reservando surpresas bastante desagradáveis. 

É nesta idade também que as crianças são fascinadas pelo fogo, além de 
já terem capacidade para abrirem uma porção de embalagens e recipientes. Por 
isso a vigilância constante é fundamental para evitar acidentes. 

 

 
 
Os bebês nesta idade não têm plena consciência dos perigos inerentes ao 

que estão fazendo, e as quedas e cortes são bastante comuns. Por conta disso é 
preciso manter portas e acesso às escadas, trancados. 

 

 
 
Nessa faixa etária as crianças também iniciam o processo de se 

alimentarem por conta própria, o que deve ser incentivado, mas sempre com 
atenção e cuidando para não deixá-los sozinhos, além de sempre utilizar pratos 
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e copos de materiais inquebráveis e de fácil manuseio, como o plástico, pois os 
pequenos ainda terão algumas dificuldades nesta nova tarefa. 

 

 
 
Se a criança estiver na cadeirinha, verifique se ela está estável e não tem 

possibilidade de tombar, caso a criança se agite, faça movimentos bruscos ou 
tente sair. É muito importante sempre se lembrar de que as crianças são rápidas 
e imprevisíveis, e mesmo com alguma dificuldade, elas já podem arremessar e 
chutar bola, correr, pular e pedalar, ainda que, como já foi dito, sem ter a devida 
noção do que é perigoso. 

Enfim, as crianças, independentemente da idade, necessitam de proteção, 
supervisão e disciplina, mesmo que esta última seja tão difícil nos dias de hoje. 
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Crianças de 3 a 5 anos 
O tempo passa e nessa faixa etária a criança já começa a explorar novos 

territórios. Agora ela corre, escala, aprende a andar de bicicleta, brinca com 
outras crianças e já até atravessa a rua com maior desenvoltura. 

Nesta fase os danadinhos já brincam de subir em árvores e “fazem arte” 
em balanços. Os brinquedos e brincadeiras são mais dinâmicos, as bolas são 
mais pesadas, e eles já querem brincar com fósforos e isqueiros, além de vez ou 
outra experimentarem até remédios. 

 

 
 
Além disso, embora as crianças dessa idade já sejam capazes de 

compreender e aceitar orientações, respondendo aos ensinamentos, elas ainda 
necessitam de proteção e supervisão. 
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Crianças de 6 a 14 anos 
A criança está “explodindo de energia” e em constante movimento 

Agitados, a sua concentração é breve, além de ser bastante comum iniciarem 
tarefas sem concluí-las. 

Aos 7 anos elas são mais criativas e vivem em busca de aventuras. Dos 8 
aos 10, são muito curiosas em saber como é o funcionamento das coisas e têm 
maior autonomia para realizar tarefas. Dos 10 aos 12, as crianças acham que 
sabem tudo e são intensas, além de muito observadoras. 

 

  
 
Como possuem muita energia e já querem ser líderes, muitas vezes tomam 

atitudes radicais. Inclusive, algumas crianças idolatram e imitam seus heróis, 
podendo criar situações bastante perigosas. 

Nesta fase cabe aos pais ou responsáveis a tarefa de transmitir disciplina e 
responsabilidade, uma vez que os mesmos acabam ficando mais tempo longe 
de casa e das crianças por considerar que elas são mais independentes. 
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Bebês e crianças – Dicas de ouro 

 
 
• Adapte o ambiente com dispositivos de segurança, como grades ou telas 
de proteção nas janelas, escadas e nas sacadas. No caso de telas de 
proteção, não se esquecer de verificar com o fornecedor ou vendedor, 
qual o prazo de validade para a substituição, já que depois de um tempo 
elas perdem a eficiência, por conta do desgaste natural. 
• Instale protetores de tomada e travas nas gavetas, e evite trabalhar na 
cozinha com criança pequena por perto. 
• Utilize as bocas traseiras do fogão, voltando os cabos das panelas para 
trás e para o lado interno, para que elas não se apoiem ou puxem os 
cabos. Também podem ser utilizadas panelas do tipo caçarola ou até 
alguns modelos que já vêm o cabo rosqueável. 
• Guarde os remédios e os artigos de limpeza em lugares altos e fechados, 
onde as crianças não tenham acesso. 
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• Não compre produtos de limpeza artesanais, pois eles vêm em 
embalagens reaproveitadas, e não coloque produtos tóxicos em 
embalagens que não sejam as originais, como garrafas de refrigerante 
por exemplo. 
• Observe, no momento da compra, se os brinquedos e acessórios, como 
chupeta e mamadeira, estão de acordo com as normas do controle de 
qualidade (Inmetro). 
 

 
 
• Mantenha fora do alcance das crianças os objetos ou brinquedos que 
sejam cortantes, ou que possam ser engolidos ou aspirados. 
• Utilize tapetes antiderrapantes nos banheiros e em pisos com 
superfícies escorregadias. 
• Tenha cuidado redobrado com sacos plásticos, fios de telefone longos 
e travesseiros fofos, pois eles podem asfixiar ou estrangular. 
• Estrado e colchão firmes são o que há de mais seguro para o sono da 
criança. 
• Não permita que ela mastigue ou leve bexigas à boca, e não ponha 
gravatas ou cordões de chupetas em torno do pescoço dela. Pode até 
ficar uma gracinha, mas é muito perigoso. 
• Embora as crianças não devam brincar na rua, todos sabemos o quanto 
isto é comum, por isso é importantíssimo que os pais orientem seus filhos 
a não soltar pipa próximo a fios de luz, a andar de bicicleta somente em 
locais seguros, como por exemplo, parques, praças com espaço e outras 
áreas que sejam permitidas e seguras. As crianças devem sim brincar fora 
de casa, mas sempre com a supervisão de um adulto. 

Cuidados envolvendo brinquedos 
Todos que têm crianças em casa sabem o quanto elas gostam de brincar 

e de brinquedos. Esteja sempre atento às recomendações com relação à 
classificação etária indicada nos brinquedos, escolhendo-os de acordo com a 
idade da criança, interesse e nível de habilidade. 



 25 

Esteja ciente dos avisos de segurança e descarte embalagens de plástico 
imediatamente, pois elas podem tornar-se riscos letais para crianças pequenas, 
que podem sofrer asfixia. 

 

 
 
Recomenda-se aos pais, ou a quem seja o responsável por cuidar dos 

pequenos, que verifiquem com frequência todos os brinquedos, garantindo que 
eles são seguros e compatíveis com a idade da criança. 

Uma dica importantíssima é o uso de um rolo vazio de papel higiênico 
para verificar se o tamanho do brinquedo é adequado, pois se ele passar pelo 
rolo, oferece risco de asfixia, já que é pequeno o suficiente para que a criança o 
coloque na boca. Essa dica é muito valiosa e ajuda a evitar acidentes, 
permitindo aos pais identificarem o que pode ou o não parar na mão da criança. 

Além disso, é necessário verificar periodicamente os brinquedos, para ver 
se eles não têm partes soltas, trincadas ou quebradas. 
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As crianças de até 1 ano geralmente gostam de brinquedos coloridos, leves 
e com texturas diferentes. Cuide também que os brinquedos sejam de materiais 
não tóxicos. Nesta idade elas aprendem pela visão, toque, som e gosto e, 
frequentemente, põem os brinquedos na boca para sentirem, aprenderem e 
conhecerem. Por isso, evite dar brinquedos que tenham partes pequenas como 
olhos e narizes removíveis, por exemplo, pois elas podem ficar expostas a riscos 
de asfixia e engasgamentos. 

 

 
 
Verifique também se os brinquedos não são pontiagudos, afiados ou se 

têm bordas cortantes ou rebarbas, e se não são feitos de metal ou vidro. Esse 
tipo de brinquedo não deve ser oferecido às crianças menores de oito anos. 

Atenção aos bichos de pelúcia que podem ter em sua construção arames, 
que podem perfurar, cortar ou machucar quando estragam. É importante 
verificar periodicamente o estado de conservação. 
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Faça uma busca na sua casa por brinquedos pequenos ou partes pequenas 

que possam representar risco de asfixia. Normalmente, após um período de 
brincadeiras é muito comum que alguns brinquedos estejam danificados ou 
soltem peças que possam oferecer riscos às crianças. É preciso estar sempre 
atento a isso. 

Existem brinquedos que possuem fios, cordas ou fitas, e esses não devem 
ser pendurados em berços ou cercados, porque as crianças menores podem 
puxar e ficar enroladas, causando ferimentos ou algo pior. 

Verifique, e ensine seus filhos maiores a verificarem se os brinquedos estão 
em boas condições, descartando os que estejam quebrados ou danificados, 
prevenindo possíveis ferimentos. Quando possível e aplicável, providencie a 
manutenção dos brinquedos. 

Ofereça ambientes agradáveis para as crianças brincarem sem riscos de 
acidente, seja dentro ou fora de casa, e desde cedo, ensine os maiores a 
guardarem seus brinquedos com partes encaixáveis, pontas afiadas ou agudas e 
movidos à pilha fora do alcance dos pequeninos, pois além de não serem 
apropriados, eles podem ser perigosos para as crianças menores. As pilhas, por 
exemplo, além de muito tóxicas podem causar asfixia. 
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Evitar brinquedos com cordas ou fios que possam se enrolar na criança, 

sempre observe na embalagem se o brinquedo foi testado pelo Inmetro ou 
avaliado pela Proteste, e não deixe as crianças menores brincarem com peças 
motorizadas ou elétricas sem acompanhamento de um responsável. 

Adolescentes 
Os acidentes que mais acometem esta faixa etária são as quedas, 

atropelamentos, afogamentos, choques elétricos, intoxicações e traumas, e são 
causados, basicamente, pela própria natureza ousada dos jovens, que se tornam 
mais arrojados e destemidos. 
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A busca pela superação e pelas descobertas fazem com que eles corram 
mais riscos e, consequentemente, estejam expostos a situações que possam 
provocar lesões em maior ou menor grau. 

 

 
 
Embora estejamos abordando aqui a questão dos acidentes domésticos, 

grande parte dos acidentes ocorre porque os jovens começam a se afastar cada 
vez mais de suas casas, ficando mais expostos a atropelamentos, acidentes de 
trânsito e afogamentos. 

Mais uma vez, cabe aos pais ou responsáveis dialogarem e orientarem seus 
filhos a terem sempre em mente que atitudes seguras podem e irão garantir seu 
bem-estar. 
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Adultos 
Os acidentes domésticos mais comuns sofridos por adultos, são 

consequência das atividades cotidianas executadas com falta de cuidado, 
atenção e planejamento. 

Normalmente ocorrem acidentes devido à falta de equipamentos de 
proteção individual, tais como: luvas, óculos de segurança, aventais, protetores 
respiratórios, calçados adequados, entre outros. 

 

 
 
Os acidentes acontecem também pela falta de ferramenta adequada ou 

em boas condições de uso, improviso de objetos e lugares para se apoiar, escadas 
em más condições de conservação e manutenção, falha na avaliação dos riscos 
envolvidos nas tarefas, desorganização, falta ou deficiência de iluminação e 
excesso de confiança. 

 

 

 



 31 

Portadores de necessidades especiais 
As preocupações que precisamos ter com relação à prevenção de 

acidentes domésticos com relação aos portadores de necessidades especiais, são 
basicamente as mesmas relacionadas às crianças e aos idosos, afinal, muitas 
vezes requerem tanta atenção e cuidados quanto crianças e idosos. Em maior 
ou menor grau, a pessoa especial exigirá um ou outro cuidado a mais. 

Deve-se ter em mente que moradias onde residem portadores de 
necessidades especiais, requerem um olhar mais atento para saber se estão 
adequadas para acessibilidade. 

 

 
 
Notemos que nos espaços comerciais e públicos por todo o País, ainda 

temos os acessos especiais para idosos, cadeirantes e obesos, deixando muito a 
desejar em quantidade e qualidade, permitindo a existência de barreiras 
arquitetônicas que dificultam a vida de quem precisa de facilidades. 

Ainda mais complicado nos imóveis residenciais, principalmente nas 
construções mais antigas. 

Em residências que tem ou virão a ter alguém que necessite de cuidados 
especiais, deverá ser realizada uma avaliação para definir as alterações e 
adequações a serem feitas. Para esta avaliação, o ideal é solicitar o auxílio de 
um profissional de saúde habituado a atender principalmente idosos e 
portadores de necessidades especiais ou mesmo um cuidador treinado. 

Abaixo, algumas sugestões de reformas ou adequações indicadas que 
mesmo não sendo muito simples, deverão ser feitas para atender os que 
precisam e merecem maiores cuidados. 

Portadores de necessidades especiais – Dicas de ouro 
• Vãos e folhas de porta mais largos para passagem de cadeira de rodas 
ou para circulação de obesos 
• Corredores mais amplos, para melhor circulação 
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• Boxes amplos 
• Instalação de barras de apoio permitam livre acesso e segurança 
• Torneiras com acionamento por alavanca ou por sensor 
• Bacias sanitárias mais altas para facilitar a transição para as cadeiras 
de apoio 
• Garantir espaço para permitir o livre giro da cadeira de rodas ou 
movimentação com andadores 
• Evitar que o cômodo seja no andar superior nas residências com mais 
de um pavimento 
• Pias, bancadas e pontos de torneira deverão ser mais baixos com espaço 
livre na parte inferior para a aproximação com cadeiras de rodas 
• Disposição dos móveis e itens de decoração precisam permitir o livre 
trânsito e o giro da cadeira de rodas 

O grande desafio para todos não é somente estar consciente da 
importância de se obedecer os princípios da acessibilidade, mas também 
encontrar soluções viáveis para atender as adequações necessárias, mesmo que 
seja preciso investir além de tempo, dedicação e um pouco de dinheiro. Jamais 
esquecer que com isso, estaremos criando um ambiente inclusivo, mais seguro 
e saudável para quem amamos. 

Idosos 
Quanto mais avançada é a idade, maior é a possibilidade de se expor e 

sofrer acidentes, e isso acontece por uma simples razão: o processo de 
envelhecimento traz algumas limitações físicas como a perda de flexibilidade e 
a fragilidade dos ossos. Além disso, com o tempo também há a demora na 
calcificação óssea, dentre alguns outros problemas com os quais inevitavelmente 
teremos que conviver à medida que se envelhece. 
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Os movimentos tornam-se mais lentos e com menor amplitude, a visão 
tende a apresentar limitações de alcance e ângulo, mas é preciso ter em mente 
que este é um processo natural de nossas vidas e cabe a todos, seja o próprio 
idoso ou aqueles que zelam por ele, tornar o meio e a interação dele com o meio 
mais salutar e segura. 

 

 
 
Os acidentes com idosos ocorrem, com grande frequência, em casa, na 

parte interna e principalmente nas escadas. Mesmo os acidentes de menor 
gravidade podem afetar a saúde do idoso, por conta do seu organismo não estar 
tão preparado para recuperar-se como outrora, e as quedas podem provocar 
fraturas de fêmur ou quadril, exigindo que o idoso permaneça imobilizado e 
acamado por muito tempo. 
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As vítimas da terceira idade são frequentemente solitárias, seja por opção 
ou não, e sentem-se, apesar das dificuldades, autossuficientes, tendo pouca ou 
nenhuma noção dos riscos a que estão expostas. 

 

 
 
As quedas representam um grave problema aos idosos, pois associadas a 

elevados números de doenças subsequentes e capacidade funcional reduzida, 
podem levar à morte. 

De acordo com Sistema Único de Saúde (SUS), 30% dos atendimentos 
por lesões traumáticas nos hospitais é de pessoas com mais de 60 anos, e cerca 
de 75% dessas lesões ocorreram dentro de casa, além de que 34% das quedas 
provocam algum tipo de fratura, e 46% acontece no deslocamento do banheiro 
até o quarto, principalmente à noite. 

As mulheres são as que mais sofrem acidentes, e um fator preponderante 
para esta particularidade é porque elas vivem mais que os homens e também 
são muito mais suscetíveis à osteoporose, doença que causa o enfraquecimento 
dos ossos. A recuperação dos idosos é mais difícil e durante sua recuperação, 
ficam sujeitos a desenvolver doenças pulmonares e problemas nas articulações. 
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Como um dos principais fatores restritivos com relação ao idoso é a 

questão das limitações físicas impostas pela sua idade, é recomendada a prática 
regular de exercícios para melhorar a resistência e a flexibilidade, ajudando no 
fortalecimento dos ossos, o que diminui a possibilidade de fraturas graves em 
casos de quedas, por exemplo. 

 

 
 
Converse com um geriatra ou especialista em atividades físicas para a 

terceira idade, que poderá indicar atividades leves como yoga, tai chi chuan, 
natação, alongamento leve ou levantamento de peso leve para fortalecimento 
muscular, por exemplo. 

Além de exercícios regulares, os idosos ou responsáveis devem consultar o 
médico para saber se os seus medicamentos podem causar efeitos colaterais 
como tontura ou algum outro mal-estar, e certifique-se, também, de garantir 
visitas regulares ao oftalmologista. 
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É importante salientar que prevenir é simples, e com a mudança de 
pequenos hábitos e a realização das adaptações necessárias, pode-se, muito 
facilmente, evitar que os acidentes ocorram. Adotar algumas ações preventivas 
organizando a casa, remanejando móveis, utensílios e, em alguns casos, objetos 
de decoração, são os cuidados que podem impedir que os idosos sofram 
acidentes. 

Além disso, deve-se sempre conversar com o idoso sobre os riscos e os 
cuidados que ele tem que tomar para garantir a sua segurança, pois a questão 
principal a ser analisada é que as quedas são evitáveis, e que o envelhecimento 
em si não as provoca. 

Algumas das principais causas de quedas estão diretamente relacionadas 
à fraqueza muscular, medicamentos que causam tonturas, calçados 
inadequados, problemas de visão, pisos escorregadios, pouca iluminação, 
tapetes soltos, desordem e superfícies irregulares, ou seja, são problemas que 
podem ser resolvidos com atenção, preocupação e cuidado. 

 

 
 
É necessário que seja realizada uma análise para tornar a sua casa, ou a 

casa do seu idoso que você certamente ama, mais segura. 

Idosos – Dicas de ouro 
• Evite ambientes desorganizados, mesmo que provisoriamente, e tire do 
caminho os móveis de pequeno porte, brinquedos, animais de estimação, 
cabos elétricos, tapetes e qualquer outra coisa que pode fazer alguém 
tropeçar; 
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• Organize ou remova os móveis que ocupam muito espaço, impedindo 
ou bloqueando o trânsito livre; 
• Mantenha os tapetes seguros no chão e, se forem muito leves, cole-os 
com fitas dupla face para que permaneçam fixos; 
• Limpe os respingos do chão imediatamente, pois alguns pisos podem 
ficar muito escorregadios; 
• Certifique-se de que áreas ao ar livre sejam bem iluminadas e as 
calçadas não sejam lisas, além de garantir que elas estejam livres de água, 
mesmo as calçadas de pisos cerâmicos antiderrapantes, pois o calçado 
pode ficar úmido e tornar-se escorregadio caso o idoso acesse outro 
ambiente onde o piso seja liso; 
• Use fitas adesivas antiderrapantes em escadas; 
• Use tapetes antiderrapantes na banheira e no chuveiro; 
• Instale barras de apoio na banheira, chuveiro e ao lado do vaso 
sanitário (quando necessário, em ambos os lados); 
 

 
 
• Instalar corrimões nos dois lados das escadas; 
• Garantir iluminação adequada em cada cômodo e escadas por onde o 
idoso costuma circular. Por prevenção, convém manter todos os 
ambientes bem iluminados, e uma boa prática para isso é a adoção de 
sensores de presença, por questões de segurança e economia; 
• Deixar bem acessíveis e ao alcance das mãos as coisas que são utilizadas 
com maior frequência, como alimentos, roupas, entre outros, de modo 
que eles não tenham necessidade de usar um banquinho ou uma escada 
para pegar; 
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• Fornecer, caso seja necessário, dispositivos de passeio pessoais, cadeira 
de rodas, bengala ou andador, para ajudar na locomoção e estabilidade; 
 

 
 
• Utilizar pisos antiderrapantes nos banheiros. Há no mercado pisos de 
ótima qualidade e bom gosto, não comprometendo em nada a estética 
da casa; 
• Nas residências em que tenham animais com livre acesso a todos os 
cômodos, pode haver o risco do idoso tropeçar ou mesmo ser derrubado, 
principalmente se o animal for de médio ou grande porte. Lembre-se 
também que, ao tropeçar em um cão ou gato, por exemplo, estes animais 
podem instintivamente morder ou arranhar, agravando ainda mais a 
situação. 
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A inversão de papéis que ocorre com a eventual necessidade de se cuidar 

de um parente idoso pode ser um desafio, uma vez que nem todo idoso quer o 
conselho de seu filho, neto ou responsável, para deixar sua casa mais segura. 

Por isso, demonstre o quanto você se preocupa com os mais velhos, e 
deixe-os saberem o quanto você os ama, valoriza e quer que eles sejam e estejam 
seguros. 

Acessórios para idosos e portadores de necessidades especiais 
Os cuidados que um idoso exige são tão, ou até mais importantes que os 

que se devem ter com as crianças. 
Talvez agravado pelas características peculiares de comportamento e 

capacidade de recuperação que, no caso dos idosos, é mais lenta e delicada. O 
fato é que as residências que têm moradores idosos necessitam de alguns 
acessórios essenciais para o seu bem-estar. 
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Há, atualmente, um grande número de fornecedores destes acessórios, 
então informe-se com profissionais da área de enfermagem, médicos geriatras 
e cuidadores de idosos sobre onde encontrar, ou então faça uma pesquisa na 
internet e verifique a localização do fornecedor mais próximo. 

Dentre os equipamentos comumente disponíveis estão as barras de 
proteção, andadores, bengalas, pegadores extensores, celulares com sistema de 
alarme, menus simplificados para facilidade de uso, entre outros. Consulte um 
profissional de saúde ou lojas especializadas para conhecer toda a gama de 
equipamentos e dispositivos disponíveis no mercado. 

No blog www.preveniremcasa.com.br você encontrará informações mais 
completas sobre estes produtos.  
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Conclusão 
O conteúdo deste livro foi elaborado com a finalidade de levar ao maior 

número de pessoas uma elevada quantidade de informação deste importante 
assunto que é a Prevenção dos Acidentes Domésticos. 

O princípio da Prevenção 3D existe para ser colocado em prática todos 
os dias e jamais descuidar da segurança. Pense no mínimo esforço necessário 
para a prática de segurança e quão trabalhosas e dolorosas poderão ser as 
consequências de acidentes que poderiam ser facilmente evitados. 

Procurou-se abranger as áreas e condições que estão listadas e relatadas 
como sendo as de maior índice de ocorrência, bem como com maior nível de 
gravidade ou potencial de acontecer. 

Cabe ao leitor ler, reler e compartilhar as informações aqui contidas para 
que todos possam atentar-se para este importante assunto, que é a garantia do 
nosso bem-estar e daqueles que amamos. 

Este relevante conteúdo é indicado a todos que já vivenciaram ou não o 
drama que pode ser um acidente doméstico, não importando se foi de pequenas 
ou grandes proporções. 

Mesmo que tenha ocorrido com um familiar, parente, amigo ou vizinho, 
ainda assim o acidente doméstico é uma ocorrência que, na maioria absoluta 
dos casos, pode ser evitado. 

Quando ocorrem acidentes mais graves e após a hospitalização e cuidados 
médicos, podem ficar sequelas físicas e psicológicas que podem perdurar por 
toda uma vida. 

Os itens que, porventura, na opinião de alguém, não foram abordados 
nesse livro, eventualmente poderão ser abordados ou serem disponibilizados 
nos links abaixo, por isso acessem e compartilhem: 

 

 

 

 

 
https://preveniremcasa.com.br 

 


