
Tolices e acidentes

n   No que toca a acidentes, mais vale prevenir do que remediar:
Preparem as vossas casas (e a dos familiares…) antes que os vossos filhos sejam capazes de 
começar a correr riscos (andar, capacidade para tirar tampas, mexer onde não deve);

n   Tentem escolher o mobiliário e a arrumação da casa em função deles já que é difícil escolhê-
-los a eles em função da casa;

n   Não tenham produtos perigosos (venenos, detergentes, cáusticos, etc.) em casa ou em local 
de acesso possível. Mas seja onde for que os guardem, eles devem estar sempre bem 
identificados;

n   Envolvam os familiares nesta preparação e hábitos de segurança. Não há coisa pior e que 
mais sentimentos de culpa envolva do que um acidente em casa dos avós ou de uma ama;

n   Em caso de ingestão de um cáustico não façam a criança vomitar pois se o produto quei-
mou “à entrada”, ele vai voltar a queimar “à saída”. Lavem-lhe a boca ou os olhos com água, 
dêem-lhe uma pequena quantidade de leite (um golo ou dois) e contactem os serviços 
de apoio (INEM, Centro de Informação Antivenenos*, Hospital/Centro de Saúde da área);

n   Não deixem as crianças brincar com amendoins, moedas e outros objetos pequenos que 
podem facilmente aspirados ou engolidos num momento de distração;

n   Escrevam num autocolante os contactos mais úteis e coloquem-no num local bem à vista (no 
telefone fixo, p.ex.). Em momentos de aflição e emergência vão ver como isso dá um jeitão.

Recomendações:

Outro grupo de produtos domésticos 
perigosos são os insecticidas e os vene-
nos para ratos tantas vezes guardados sem 

qualquer cuidado especial nas dispensas ou 
arrecadações.

Atenção especial merecem os medica-
mentos que hoje se tornaram nos com-
panheiros mais ou menos fieis do nosso 
dia-a-dia.

Eles estão por todo o lado em saquinhos, 
caixinhas, gavetas de mesinhas de cabeceira 
e sobretudo, tão à mão em casa dos avós ou 
familiares mais velhos.

Ainda por cima os adultos passam a vida 
a engoli-los o que dá imensa vontade de 
imitar…!!

Se não queremos ter surpresas desagra-
dáveis ou mesmo trágicas, mais vale guardá-
-los bem onde a criança não possa mesmo 
chegar.
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TOLICES E ACIDENTES

Espaços
Neste capítulo lembrem-se que:

a) Os entalões nas portas  e gavetas 
devem ser prevenidos por dispositivos 
amovíveis adequados.

b) As quedas nas escadas, evitam-se res-
guardando o seu acesso com uma can-
cela com fecho fora do alcance da 
criança.

c) O mesmo tipo de cuidado merecem as 
janelas e varandas e uma atenção es-
pecial deve ser dada ás aberturas muito 
largas que permitem a passagem de 
miúdos pequenos !

d) As tomadas de corrente têm de ser res-
guardadas. Se elas não têm dispositivo 
de segurança próprio há que aplicar-
-lhes protectores que se compram em 
qualquer loja de artigos electricos. Mas 
não se sintam demasiado seguros pois 
um dedinho explorador pode retirá-los 
com alguma facilidade…

e) A cozinha é um lugar mágico: é lá que 
os pais se movem, que utilizam coisas 
que brilham, que ardem, que fazem 
ruídos misteriosos. É um espaço a que 
nenhuma criança resiste mas onde há 
múltiplas oportunidades de acidentes 
(cortes, traumatismos, queimaduras).
O seu acesso deve ser por isso condi-
cionado com uma cancela de grades 
(amovível, por exemplo), para que atra-
vés dela se possa manter a comunica-
ção entre os pais e a criança. Há modelos 
muito simples que se encaixam nos ba-
tentes da porta e que se retiram quando 
não são necessários.

f ) Nas casas com jardim, poços, tan-
ques ou piscinas tem de se fazer uma 
avaliação especial destes espaços, não 
esquecendo que são zonas de menor vi-

gilância e que uma criança de 3-4 anos 
pode afogar-se em dois palmos de água. 
A regra será montar protecções eficazes 
que impeçam a aproximação a uma dis-
tância de segurança.

Mobiliário
Os móveis das nossas casas são habi-

tualmente pensados para o dia-a-dia dos 
adultos. Por isso as esquinas e arestas 
estão à altura da cabeça de uma criança 
pequena e há sempre um cabo de ligação 
electrica que faz tropeçar quem ainda não 
controla bem a sua marcha.

Daí que seja importante simplificar e 
preparar o interior da casa para esse pe-
ríodo da vida da família. De facto, a tal ne-
cessidade de experimentar e explorar é 
muito difícil de conjugar com a existência 
de bibelots ou móveis e estofos requinta-
dos que estão mesmo a pedir agressões 
ou nódoas indesejáveis.

É talvez uma questão de programa-
ção: deve haver um tempo para crian-
ças pequenas e outro para requintes de 
decoração…

 

No entretanto, não se esqueçam que:
n  as estantes devem ser presas à parede 

sob risco de caírem sobre os explorado-
res mais afoitos;

n  as esquinas mais evidentes (mesas, armá-
rios) devem ser protegidas;

n  os candeeiros e bibelots não devem estar 
sobre toalhas ou panos de mesa que os 
fazem cair quando são puxados;

n  quando há crianças pequenas, uma casa 
cheia de almofadas, peluches, tapetes e 
alcatifas é sempre um motivo de preocu-
pação para os adultos mas também um 
reservatório de poeiras e agentes de aler-
gia (ácaros, p.ex) que são de evitar sobre-
tudo quando há tradição familiar deste 
tipo de situações.

Objectos
Nunca será demais lembrar que os uten-

sílios perigosos (agulhas, ferramentas, pre-
gos/parafusos, facas, objectos cortantes ou 
pontiagudos) devem ser guardados em lo-
cais fechados e de difícil acesso.

Mas devemos pensar também que há 
pequenas coisas que deixamos por todo o 
lado e que podem ser engolidas ou aspira-
das. É o caso de moedas, anéis, contas de 
pulseira ou colar, etc., as quais muitas vezes 
ficam em cima dos tocadores dos quartos 
ou nas mesas-de-cabeceira. Também para 
elas será necessário encontrar locais segu-
ros para as guardar no dia-a-dia.

Produtos domésticos
Falemos finalmente de um tipo de subs-

tâncias cada vez mais utilizadas nas nos-
sas casas e que, pela sua natureza, são um 
risco potencial para todos, a começar nas 
crianças pequenas e a acabar nos próprios 
adultos.

Ao longo da vida, todos os seres vivos de-
senvolvem a sua atividade em função das 
necessidades que vão sentindo e das capaci-
dades que têm para satisfazer. É um processo 
lento e progressivo que depende dos recur-
sos disponíveis mas também e sobretudo da 
aprendizagem feita a partir de uma sucessão 
de tentativas e erros que lhe vão ensinando a 
melhor maneira de organizar a sua vida.

Passa-se o mesmo na espécie humana 
e os acidentes tão próprios dos primeiros 
anos mostram apenas que se está numa 
fase particularmente intensa de desco-
berta e experimentação.

Não há volta a dar: sem este tipo de 
aprendizagem a criança não poderá de-
senvolver todas as suas potencialidades!

Daí que a atitude mais acertada não seja 
a utilização de “castigos” repetidos para 

tentar modelar o seu comportamento ao 
que nos convém mas antes oferecer-lhe 
um ambiente suficientemente seguro para 
que ela possa desenvolver-se sem riscos.

A questão é saber como fazê-lo e é 
sobre isto que gostaríamos de fazer algu-
mas sugestões.

Temos de admitir que as nossas casas, 
por muito confortáveis que sejam, têm 
sempre “pontos fracos” que comportam 
riscos para a actividade diária de uma 
criança que começa a ter curiosidade e ca-
pacidade para explorar o mundo dos cres-
cidos (o que acontecerá provavelmente no 
final do primeiro ano de vida).

Por isso, e antes que o bebé co mece 
a andar, façam uma visita atenta a todas 
as divisões da casa e anotem os problemas 
que deverão estar resolvidos nessa altura.

É o caso de produtos cáusticos ou irri-
tantes que podem provocar lesões graves 
na pele, nos olhos e também na boca ou no 
tubo digestivo quando são engolidas. E não 
nos referimos apenas a substâncias miram-
bolantes mas a detergentes de máquina de 
lavar, branqueadores, desinfectantes sani-
tários, lexívias, desentupidores, limpa-for-
nos etc.. Todos eles devem ser guardados 
em lugar seguro e de difícil acesso.

Há produtos que por tradição ou como-
didade se arrumam no chão, atrás da sanita 
ou num armário baixo de casa de banho. 
Querem melhor sítio para uma criança os 
localizar e experimentar?

São particularmente perigosos os pro-
dutos industriais líquidos que os pais 
que trabalham em restaurantes ou ofici-
nas de pintura e bate-chapa muitas vezes 
trazem para casa em…garrafas de refrige-
rante sem qualquer identificação. Calculem 
o estrago quando por engano são engoli-
dos como se refrigerantes fossem!!

Igualmente perigosos são os desentu-
pidores e limpa-fornos pois na maior parte 
das vezes contêm soda cáustica ou outros 
produtos igualmente corrosivos. Tal como 
as novas embalagens de cigarros, deviam 
ter nos rótulos imagens das lesões terríveis 
que provocam…


