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CIPA PUSP-B: 

Priorizando a vida com saúde 

e segurança

Evite manipular panela, frigideira e chaleira sobre o fogão enquanto segura criança no 

colo. Mantenha o cabo da panela e outros utensílios voltados para o centro do fogão e 

longe do alcance de criança

Queimaduras: previnaQueimaduras: previnaQueimaduras: previnaQueimaduras: previna----se semprese semprese semprese sempre

Mantenha vela acesa longe de cortina, toalha, janela ou outro local para 

impedir que seja derrubada pelo vento ou corrente de ar

Certifique-se de que a fiação elétrica da residência está em boa 

conservação e mantenha a tomada protegida

Não ateie fogo em pilha de folhas de árvore, lixo e outro material 

descartável, seja no quintal de casa ou em terreno baldio

Em caso de incêndio de grande proporção, contate o Corpo de 

Bombeiros (193).  Abandone o local imediatamente e não 

tente enfrentar as chamas para salvar bens materiais

No caso de queimaduras e bolhas, lave o local com 

água corrente e limpa, cubra com pano limpo 

(toalha ou fralda) e procure ajuda médica. Não use 

água gelada para evitar hipotermia (perda da 

regulação da temperatura do organismo), o que 

prejudica tratamento médico, pois pode levar à 

coagulação do sangue

Jamais aplique qualquer 

substância sobre a 

queimadura. Não use 

pomada, pasta de dente, 

pó de café ou outro 

produto
Fonte: Diário Oficial do Estado, 12.04.2012
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