
 
 
 

Especial fim-de-ano: Fogos de artifício podem causar graves queimaduras – o que você 
precisa saber (SITE - WMULHER) - 28/12/2004  

Conteúdo: Os fogos de artifício costumam ser a causa de sérios acidentes – com graves 
queimaduras. Segundo o cirurgião plástico Marcos Grillo, de Curitiba, a vítima deve ser levada 
imediatamente ao hospital. Porém, alguns procedimentos realizados imediatamente após a 
ocorrência podem ajudar: 
 
Queimaduras térmicas: 
 
· Lavar a área queimada com bastante água; 
 
· Cobrir a queimadura com uma faixa esterilizada, para diminuir a dor; 
 
· Remover imediatamente acessórios como anéis, relógios e pulseiras, porque logo após a 
queimadura há inchaço; 
 
· Nunca tente remover roupas grudadas no corpo da vítima;.  
 
· Nunca use pomadas, manteiga, pó de café, pasta de dente ou óleo de cozinha, entre outros, 
porque eles aumentam as chances de infecção no local. 
 
Queimaduras elétricas: 
 
· Não toque na vítima antes de certificar-se de que a corrente elétrica foi desligada; 
 
· Em casos de parada cárdio-respiratória, inicie massagem no peito e respiração boca a boca na 
vítima, enquanto aciona o socorro médico. 
 
 
 
Queimaduras químicas 
 
· Enxágüe o local em água corrente por no mínimo 20 minutos; 
 
· Remova a roupa contaminada para evitar que o produto químico se espalhe por outras partes 
do corpo; 
 
· Caso os olhos sejam afetados, enxágüe em água corrente até chegar ajuda médica; 
 
· Não aplique óleos ou cremes sobre a queimadura; 
 
· Observe a respiração da vítima enquanto providencia ajuda médica e cubra a queimadura com 
uma faixa esterilizada ou pano limpo. 
 
Dicas para diminuir as chances de acidentes: 



 
Þ Nunca deixe fósforos e isqueiros ao alcance das crianças;  
 
 
Þ O álcool é responsável pela maioria das queimaduras graves, mesmo em gel. Mantenha-o 
longe das crianças;  
 
Þ Queimaduras com óleo ou líquidos quentes são comuns em cozinhas. Evite deixar as panelas 
com os cabos voltados para fora do fogão e redobre os cuidados ao transportar as panelas e 
assadeiras quentes; 
 
Þ Ao sentir cheiro de gás, abra imediatamente as janelas e chame o serviço de atendimento ao 
cliente da distribuidora de gás ou o corpo de bombeiros. Não acenda fósforo ou ligue o 
interruptor de luz até que o problema seja solucionado; 
 
Þ Instale protetores de tomadas se você tiver crianças pequenas em casa; 
 
Þ Antes de dar banho no bebê ou oferecer a mamadeira a ele, faça a prova do toque. Pingue 
algumas gotas no dorso da mão para verificar a temperatura; 
 
Þ Ao acender a churrasqueira, nunca despeje o álcool diretamente da embalagem. Esta é uma 
das causas mais comuns e trágicas em caso de queimaduras graves; 
 
Þ Não disponha velas soltas sobre móveis e prateleiras. Coloque a vela sobre um prato com água 
antes de acendê-la; 
 
Þ Não deixe as velas acesas enquanto dorme. Apague-as antes de ir para a cama; 
 
Þ Evite que seu filho brinque com bombinhas, balões e fogueiras. Todo cuidado é pouco.  

 
Fonte: Site: Wmulher - Seção: Saúde 

 


