
Montar uma caixa de primeiros socorros é muito mais fácil do que 

você imagina 
 

Sabe por que você precisa necessariamente de uma caixa de primeiros socorros? 

Porque Nesta época de confinamento devido ao covid-19, o índice de acidentes domésticos com 

crianças e idosos aumentou significativamente conforme dados da ABTPé (Associação Brasileira 

de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé).  

Inclusive, a estimativa é que o aumento de casos chegou em 30%. 

Mas isso pode ser bastante minimizado se você tomar alguns cuidados bastante simples. 

É aí que entra a caixa de primeiros socorros, uma estratégia infalível na prevenção de acidentes, 

em especial com crianças e idosos. 

Para saber como montar uma com tudo que você precisa, é só ficar por aqui e fazer a leitura 

desse texto! 

 

Por que a caixa de primeiros socorros é importante para quem tem crianças?  

Quem tem crianças precisa da caixa de primeiros socorros porque elas são as principais vítimas 

das situações corriqueiras.  

As brincadeiras sugeridas pela internet fazem com que os pequenos tenham ideias mirabolantes 

e mais arriscadas para fugir de momentos chatos e entediantes.  

Cadeiras, sofás, camas, redes, mesas, móveis em geral tornaram-se carros de corridas, aviões, 

ônibus, foguetes.  

Já o seu quarto, banheiro, sala, quintal, garagem e cozinha são planetas, pistas de tesouros, 

cavernas e tudo mais que a imaginação permitir.  

Até a tela de proteção entra no jogo de criação junto com almofadas, travesseiros, baldes e 

panelas, ou pior, objetos pontiagudos.   

 

Por que a caixa de primeiros socorros é importante para quem tem idosos em casa?  

Vamos agora entender a relevâncias da caixa de primeiros socorros para os idosos? 

Nesses casos, as causas de acidentes são os calçados ou chinelos em más condições, 

andadores inadequados, tapetes soltos, má iluminação, móveis fora de medida, pisos 

escorregadios, falta de barras de apoio em banheiros entre outras.  

Além destas, entram na lista o uso incorreto de facas de cozinhas, manipulação de produtos 

inflamáveis e até a perda da sensibilidade ao calor.  

Portanto, a qualidade de vida neste confinamento para o idoso deve ser de extrema importância 

para evitar qualquer desastre.  

Uma das coisas que você deve tirar é o uso do álcool em gel dentro de casa já que é altamente 

inflamável.  

Nesse caso, todos os moradores devem usar água e sabão para a higiene. 

 

https://www.abtpe.org.br/comunicacao/releases/exibir/?id=32


A caixa de primeiros socorros 

Você precisa ter uma caixa de primeiros socorros na sua casa para qualquer imprevisto. 

E ela deve estar num lugar seguro e fácil de pegar.  

Veja a lista dos itens que não podem faltar: 

• Luvas de látex 

• Algodão, gaze, fita e esparadrapo 

• Antisséptico e curativo tipo band-aid de tamanhos variados 

• Termômetro 

• Tesoura e pinça  

• Soro fisiológico e colírio lubrificante 

• Gel e pomadas para queimadura, dor muscular ou picada 

• Bolsa para compressa 

• Medicamentos básicos de uso costumeiro em sua casa 

• Spray anti-inflamatório 

Esta lista deve atender acidentes mais corriqueiros como:  

• queimaduras 

• intoxicações 

• afogamentos 

• choques elétricos 

• cortes superficiais 

• envenenamentos 

• pequenas quedas 

• batidas na cabeça   

• colisões na coluna, entre outros 

Caso a criança apresente náusea ou sonolência após uma queda ou forte-impacto, leve-a 

imediatamente ao pronto socorro. 

Assim ela será avaliada e fará os exames básicos necessários.  

Mas atenção: com crianças pequenas devemos impor barreiras e nos atentarmos que as maiores 

não podem ser responsáveis pelas menores.  

Enfim, entre tantos materiais para tratar estes acidentes, destacamos a cartilha do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: “Prevenção aos acidentes domésticos e guia rápido 

de primeiros socorros”.  

 

Previna-se  
 

Além da caixa de primeiros socorros, como prevenção, fique atento a estas dicas: 

• Mantenha o ferro elétrico longe da criança até esfriar 

• Produtos químicos devem ficar em lugares altos e de preferência com chave 

• Peças pequenas não podem estar ao alcance de crianças menores de 3 anos 

• As crianças não devem ficar sozinhas em piscinas rasas ou bacias fundas com água 

• Durante o preparo da comida, use as bocas de trás do fogão 

• Coloque protetores que isolem as tomadas elétricas 

• A escada precisa ter corrimão e piso ante escorregadio 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-publica-guia-de-prevencao-a-acidentes-domesticos-e-primeiros-socorros/SNDCA_PREVENCAO_ACIDENTES_A402.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/ministerio-publica-guia-de-prevencao-a-acidentes-domesticos-e-primeiros-socorros/SNDCA_PREVENCAO_ACIDENTES_A402.pdf


• Vire os cabos de panelas e frigideiras para o lado de dentro do fogão 

• Proteja os cantos das mesas 

 

Temos que cuidar de nossos familiares e a caixa de primeiros socorros é a primeira medida. 

Afinal, estarmos preparados para estas eventualidades é o mínimo que podemos fazer já que não 

temos o controle sobre quando um acidente vai acontecer.  

Além da informação, vigilância, supervisão e prevenção, a caixa de primeiros socorros torna-se 

uma importante aliada no cuidado e nos procedimentos para minimizar o trauma ocorrido.  

Esteja com ela sempre pronta e atualizada! 

 

 


