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Banheiro mais seguro

Piso
Banheiros costumam ter chão escor-
regadio e, para evitar quedas, todo 
o cuidado é pouco. É fundamental 
manter o ambiente seco, especial-

mente depois do banho. Faixas 
antiderrapantes podem ajudar, in-

clusive dentro do box e da banheira. 

Banheira e chuveiro
Antes do banho, cheque a tem-

peratura da água com a mão ou o 
termômetro, para evitar queima-

duras. Abra primeiro o registro da 
água fria e depois o da quente. E 

nada de colocar o bebê na banheira 
enquanto ela estiver enchendo. 

Móveis
Assim como em outros cômodos, 

protetores de quinas e travas 
para gavetas são úteis. Mes-
mo assim, deixe cosméticos, 
objetos cortantes e elétricos 

trancados e guardados no alto, 
longe do alcance das crianças. 

vaso sanitário
Adquira o hábito de sempre fechar 
a tampa da privada, já que os pe-

quenos podem se afogar mesmo em 
pequenas quantidades de água. Re-
dutores de assento também ajudam 
a diminuir o risco de queda na hora 
em que seu filho se sentar no vaso. 

Box
Prefira os vidros laminados ou 

temperados (com ou sem película 
de segurança), para que não esti-
lhacem em caso de acidentes. Se 
o box está lascado, a porta abre 
sozinha ou não corre direito no 

trilho, é hora de fazer manutenção.

Portas e janelas
As telas de proteção nas janelas 
também valem para o banheiro. 
Em relação a portas, esconda as 
chaves ou prefira fechaduras que 

possam ser abertas tanto por dentro 
quanto por fora. E lembre-se: 
supervisão constante sempre. 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), esse é o segundo 
lugar mais perigoso da casa para as crianças. Veja o que fazer para 

minimizar riscos e prevenir acidentes - Por Giovanna Forcioni

Fontes: tania Zamataro, pediatra, presidente do departamento de segurança inFantil da sociedade de pediatria  
de são paulo (spsp); erika tonelli, especialista em entornos seguros e protetores, da aldeias inFantis sos


