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Ao terminar esta lista de verificação de LAR SEGURO, você
terá realizado UMA GRANDE ETAPA em tornar sua casa
segura para as crianças e para você mesma!

Relacione quaisquermudanças necessárias para tornar a casa segura.

• Precisa de apetrechos de segurança? Procure em casas de material de
construção ou de ferragens.

• Precisa de informações sobre como obter um Código Sanitário ou fazer um
exame laboratorial de chumbo em seu filho? Ligue para o departamento
de saúde ou para a prefeitura.

• Para obtermais informações sobre segurança infantil e prevenção de
acidentes, ligue para 617-624-5070 (assistência disponível em muitos
idiomas), TTY: 617-624-5992 ou visite nosso website em:
www.mass.gov/dph/injury
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Esta lista de verificação pode ajudar a
tornar sua casa um LAR SEGURO para
o seu filho.

• Pegue a lista e confira cada cômodo de sua
casa.

• Em cada pergunta, marque SSiimm ou NNããoo, 
dependendo de como estiver a sua casa.

• Se marcar SSiimm, aquela parte da sua casa é
segura para crianças pequenas.

• Se marcar NNããoo, será preciso fazer algumas
mudanças para tornar sua casa mais segura.

• Se estiver alugando, o proprietário é
responsável pelos itens 
com um asterisco ((**))
de acordo com 
o Código 
Sanitário Estadual. 
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Os materiais de limpeza estão guardados separados dos
alimentos? 

� Sim � Não
Os alimentos, doces e outras coisas que a criança possa
querer estão guardados longe do fogão?

� Sim � Não
Você toma bastante cuidado ao cozinhar no fogão? 

� Sim � Não
“Bastante cuidado” significa: 
• colocar os cabos das panelas virados para trás no fogão
• experimentar a comida esquentada no micro-ondas para garantir que

não esteja quente demais antes de dá-la ao seu filho
• deixar a criança em um lugar seguro enquanto você cozinha

Facas e outros objetos cortantes estão fora do alcance
das crianças?

� Sim � Não
Objetos pequenos e alimentos que podem causar asfixia
estão fora do alcance das crianças?

� Sim � Não
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Segurança na COZINHA

O café e outros líquidos e alimentos quentes estão fora
do alcance das crianças? 

� Sim � Não

“Fora do alcance” significa:
•  não nas mãos de um adulto que tem uma criança no colo
•  não na borda de uma balcão ou mesa
•  não em cima de uma toalha que possa ser puxada

“Fora do alcance” muda conforme a criança cresce. Continue sempre a
verificar!

Os materiais de limpeza estão guardados fora do
alcance das crianças? 

� Sim � Não
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As vitaminas e remédios são mantidos fora do alcance
das crianças?

� Sim � Não
Os aparelhos elétricos estão desligados da tomada,
longe da água e fora do alcance das crianças? 

� Sim � Não

• Aparelhos elétricos como rádios, secadores de cabelo, chapinhas e
aquecedores de ambientes são muito perigosos e podem causar a
morte se estiverem ligados e caírem dentro de uma banheira ou pia
com água.

• “Seguro” significa que os aparelhos elétricos ficam fora do banheiro.

*O aquecedor de água está ajustado em umatemperatura segura? 
� Sim � Não

• Em que temperatura está ajustada a água do aquecedor?  
graus.

• Recomendamos ajustar em 120 graus Fahrenheit (49 °C) ou menos
para evitar queimaduras causadas por água quente.

5

Segurança no BANHEIRO

Quando a criança está na banheira, ela está sendo
observada PERMANENTEMENTE por um adulto?

� Sim � Não

• Uma criança pode se afogar em apenas alguns centímetros de 
água e em poucos segundos.

• Crianças podem se queimar ao abrir a torneira de água quente
sozinhas.
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O colchão do berço fica bem encaixado no berço?
� Sim � Não

• Um colchão que fique meio solto no berço pode fazer com que a
criança fique presa, causar ferimento ou mesmo sufocá-la.

• “Bem encaixado” significa uma distância máxima de dois dedos entre o
colchão e as laterais do berço.

A distância entre as barras do berço são de 6 cm 
(2 3/8 pol.) ou menos?

� Sim � Não
• A criança pode ficar presa ou estrangular-se entre barras que tenham

uma distância maior de 6 cm (2 3/8 pol.) entre elas.

Se tiver um baú de brinquedos, ele é seguro?
� Sim � Não

“Seguro” ” significa:

• uma tampa BEM leve ou mesmo não ter tampa alguma
• sem possibilidade de a criança ficar presa dentro dele.

Os seus móveis são afixados para que não caiam se as
crianças subirem neles?

� Sim � Não
• Os móveis que podem cair mais facilmente se uma criança 

escalá-los são:
- prateleiras ou estantes de livros
- escrivaninhas
- gaveteiros ou cômodas
- baús
- suportes de TVs

• Coloque TVs em móveis baixos e o mais para trás possível.
• Use braçadeiras ou parafusos para afixar os móveis à parede.
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Os seus móveis ficam afastados de janelas, de maneira
que crianças pequenas não possam escalá-los e cair pela
janela?

� Sim � Não

*Todas as janelas têm telas instaladas firmemente? 
� Sim � Não

Você colocou proteções nas janelas que possam ser de
fácil alcance pelas crianças? 

� Sim � Não
Todas as escadas têm portãozinho / grade de segurança
em cima e em baixo? 

� Sim � Não
• Use grades de segurança presas com ferragens. Não use portões do

tipo sanfona ou acordeão. Eles podem estrangular e causar a morte
da criança.

Segurança na 
ÁREA DA CRIANÇA
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*As escadas, corrimãos e sacadas são firmes e estãoem boas condições?
� Sim � Não

*A sua casa ou apartamento está livre de pinturadescascada ou solta?
� Sim � Não

• Crianças podem envenenar-se ao comer tinta com chumbo.

Seu filho fez exame de envenenamento por chumbo nos
últimos 6 meses? 

� Sim � Não
Seu porão e garagem estão bem fechados para não
permitir a entrada de seu filho?

� Sim � Não
• Todas as portas da garagem e do porão devem ter trincos colocados a

uma altura mínima de 1,5 m (5 pés), fora do alcance das crianças.

Se tiver piscina, ela é segura para crianças?
� Sim � Não

“Segura” significa:
• a piscina é cercada por uma cerca de no mínimo 1,20 m (4 pés) de

altura que não possa ser escalada.
• a cerca da piscina tem um trinco que não pode ser aberto por uma

criança.
• o dreno da piscina está coberto de maneira que os braços e pernas

das crianças não possam ser sugados e ficar presos.
• todos os adultos de sua casa sabem fazer reanimação cardiopulmonar

e sabem como ligar para o 9-1-1 em caso de emergência.
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Segurança 
GERAL DA CASA

*Sua casa ou apartamento tem 2 saídas semobstruções para o caso de incêndio ou outras
emergências? 

� Sim � Não
Os fios elétricos estão fora do alcance das crianças? 

� Sim � Não

Todos os fios e extensões elétricas estão em condições
seguras?

� Sim � Não
• “Condições seguras” significa que não estão gastos e sobrecarregados.

As plantas que ficam dentro da casa estão fora do
alcance das crianças? 

� Sim � Não
• Algumas plantas são venenosas.

Todos os aquecedores de ambiente são seguros?
� Sim � Não

“Seguro” significa:
• fora do alcance das crianças.
• aprovado pela Consumer Product Safety Commission 

(Comissão de segurança de produtos do consumidor).
• estável no chão.
• com grades de proteção ou outra cobertura.
•  a uma distância mínima de 1 metro (3 pés) de cortinas, papéis e

móveis.

Se tiver um fogão a lenha, ele é seguro e está fora do
alcance das crianças?

� Sim � Não
“Seguro” significa:
• o fogão, cano do fogão e chaminé são inspecionados anualmente.
• tem uma tela de proteção em volta do fogão.
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*Você tem detectores de monóxido de carbonofuncionando?
� Sim � Não

• Eles devem ser colocados perto das áreas de dormir e no porão.

Você tem um adesivo do Centro de Informação Anti-
Venenos no seu telefone ou perto dele e esse número
está programado no seu celular?

� Sim � Não
• Obtenha um adesivo ligando para o número de discagem gratuita do

Centro de Informação Anti-Venenos: 1-800-222-1222.

Os armários e gavetas que a criança consegue alcançar
e que têm coisas perigosas como materiais de limpeza,
remédios, álcool, facas ou fósforos têm trinco?

� Sim � Não

*Você tem alarmes de incêndio seguros e funcionando? 
� Sim � Não

“Segura” significa:
• alarmes instalados no teto.
• alarmes instalados em todos os andares, no corredor fora das áreas

de dormir e no pé de todas as escadas, inclusive no porão.
• os alarmes são testados mensalmente.
• as pilhas/baterias são trocadas anualmente ou quando descarregadas

(bipando).

SUPRIMENTOS 
de Segurança
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O seu filho sabe como “parar, cair e rolar” para apagar
chamas de suas roupas caso estejam pegando fogo? 

� Sim � Não
Você fica permanentemente com seu bebê quando ele
está em uma superfície alta, como um trocador? 

� Sim � Não
O seu bebê dorme com segurança?

� Sim � Não
“Dormir com segurança” significa:
• você coloca seu bebê para dormir de barriga para cima.
• seu bebê dorme em seu próprio berço e nunca é colocado para

dormir em um sofá, cadeira ou colchão de água.

• seu bebê não divide a cama com adultos ou outras crianças.
• no berço do bebê não tem travesseiros, edredons ou brinquedos

macios.

Sacos ou estojos com comprimidos, cigarros, fósforos e
itens pequenos e fáceis de engolir são mantidos fora do
alcance das crianças? 

� Sim � Não
Se tiver uma arma, ela é mantida fora do alcance e em
segurança?

� Sim � Não
“Segura fora do alcance” significa:
• a arma é guardada descarregada, travada e fora de vista. 
• a munição é guardada em lugar trancado e separado da arma

travada.
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Você fez um plano de escape em caso de incêndio para a
sua família? Já o praticou? 

� Sim � Não
• Sua família deve ter um ponto de encontro do lado de fora.

Os fósforos e isqueiros são mantidos fora do alcance
das crianças? 

� Sim � Não
Se alguém na sua casa usar oxigênio, você toma cuidado
para que ninguém fume perto dessa pessoa para evitar
o alto risco de incêndio? 

� Sim � Não
Se alguém fuma na sua casa, eles tomam cuidado para
NÃO fumar na cama? 

� Sim � Não
O seu filho senta em uma cadeirinha de segurança no
banco traseiro quando anda de carro?

� Sim � Não
• O lugar mais seguro para toda criança é no banco traseiro. Para obter

informações sobre o modelo de cadeirinha de segurança adequado
para seu filho, ligue para 1-800-227-7233 (1-800-CAR SAFE).

Você usa o cinto de segurança quando está no carro
para proteger-se e para dar um bom exemplo para seu
filho? 

� Sim � Não

PRÁTICAS de segurança
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