O Desenvolvimento da Criança

Como Evitar os Acidentes

Afogamento

18 Meses

Acidente de Viação

Anda bem.
Apanha brinquedos do chão.
Faz rabiscos.
Usa 6 a 20 palavras e
compreende muitas mais.
Mostra em si ou num boneco os
olhos, o cabelo, o nariz e os sapatos.
Segura a colher e leva os
alimentos à boca.
Não gosta que lhe peguem.
Indica necessidade de ir à casa
de banho.

Continue a transportar sempre a
criança no carro numa cadeira própria
para a sua idade.

Nunca deixe a criança sozinha na
banheira, na piscina, no rio ou no mar.
Nunca deixe outras crianças a
tomar conta, facilmente se podem
distrair.

Quedas

Queimaduras

Utilize cancelas de protecção no
primeiro e último degrau das escadas.
Proteja as janelas ou portas que
dão acesso a varandas e/ou terraços com
fechos de segurança (fechaduras ou
dispositivos que só deixam abrir
parcialmente).
Cuidado
com
os
brinquedos
espalhados e os tapetes soltos.
Utilize
sempre
tapete
antiderrapante no fundo da banheira.

Atenção ao fogão (coloque sempre
as pegas dos tachos, panelas e
frigideiras voltadas para dentro).
Nunca deixe ao alcance da criança
alimentos quentes.
Cuidado com as lâmpadas dos
candeeiros, ficam muito quentes quando
estão acesas.
Nunca deixe a criança sozinha
junto ao ferro de engomar, a base atinge
temperaturas muito elevadas.

24 Meses
Corre.
Sobe e desce escadas.
Gosta de ver livros.
Diz o primeiro nome.
Nomeia objectos.
Usa bem a colher.
Bebe por um copo e coloca-o no
lugar sem entornar.
Põe o chapéu e os sapatos.

Muito curiosa, quer provar e
mexer em tudo.

Ferimentos
Não deixe ao alcance da criança
objectos cortantes.
Desligue
imediatamente
os
electrodomésticos depois de os utilizar
e enrole os fios eléctricos.

Intoxicações
Mantenha
sempre
os
medicamentos e produtos de limpeza
bem fechados e fora do alcance da
criança.
Escolha, sempre que possível,
produtos que possuam tampa de
segurança.

Ilustrações: “Vale a Pena Crescer em
Segurança”
APSI

Em caso de dúvida consulte a Equipa de
Saúde Infantil.

USF Ars Medica Tel: 219897841/42
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