
Porque se dirigir para os pais?

A UNAF (União Nacional das Associações Fami-
liares) é uma Instituição nacional responsável pela 
promoção, defesa e representação dos interesses 
de todas as famílias vivendo no território francês. 

Com as UDAF (União Distrital das Associações Familiares) e as 
URAF (União Regional das Associações Familiares), acompanha e 
informa as famílias sobre questões de saúde e de prevenção.
Preocupada com o número de acidentes domésticos contabilizados 
anualmente, a UNAF decidiu agir criando este folheto destinado aos 
pais, com conselhos práticos para prevenir os acidentes comuns 
da vida de todos os dias que podem pôr em perigo os seus filhos.
Este folheto também pode ser consultado no site da UNAF: 
www.unaf.fr

A AFVS é a associação das famílias vítimas de 
saturnismo, doença causada pela intoxicação 
pelo chumbo.
Uma doença que provoca na criança perturba-
ções irreversíveis do sistema nervoso central.
A AFVS assumiu o compromisso de “promover a 

proteção e a defesa das vítimas do saturnismo”. Os seus obje-
tivos: obter das autoridades públicas uma verdadeira política 
de saúde pública e medidas de prevenção e de reparação dos 
riscos relacionados com o saturnismo infantil, o realojamento 
prioritário e urgente das famílias e uma indemnização para as 
vítimas.
A ação da AFVS centra-se na problemática do alojamento 
precário pois a maioria das intoxicações pelo chumbo encon-
tradas diariamente pela associação são oriundas de habitações 
em mau estado. A AFVS conduz portanto um trabalho informa-
tivo e visita habitações insalubres. Intervém também a favor dos 
trabalhadores expostos ao chumbo e acompanha as vítimas de 
poluição industrial.

Para mais informações
www.inpes.sante.fr : site do Instituto Nacional de Prevenção e de 
Educação para a Saúde
www.sante.gouv.fr : site saúde do Ministério dos Assuntos Sociais 
e da Saúde
www.stopauxaccidentsquotidiens.fr : portal da Prevenção contra 
acidentes comuns da vida de todos os dias

Consequências graves

Prevenir 
acidentes 
comuns da vida
de todos os dias 

Para proteger 
as nossas crianças
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4,5 milhões
de acidentes comuns da vida de todos os dias / ano

1 200 
   pessoas hospitalizadas por dia

As principais causas de morte
relacionadas com acidentes comuns da 
vida de todos os dias:

Quedas: 9 412 mortes / ano
Sufocação: 3 000 mortes / ano 
Intoxicação (medicamentos, gás…): 1 400 mortes / ano
Afogamento : 1 000 mortes / ano

Acidentes de bicicleta: 14 087 feridos em 2012
Acidentes de bricolagem: 300 000 pessoas
nas urgências / ano

Fontes: Instituto  de vigilância sanitária, Inpes, Delegação de Segurança e 
de circulação rodoviária, Seguradoras,…

20 000 mortes / ano
3a

causa de mortalidade 
 em França

GUIA  

PARA PAIS



Arrumo as minhas 
ferramentas e os produtos 
tóxicos e de limpeza fora do 

alcanço das crianças.

Protejo as 
tomadas  
elétricas.

Não deixo a minha 
criança sozinha 

no banho.

Não deixo objetos de 
pequeno tamanho no 

chão, o meu bebé pode 
engoli-los.

Fico sempre com uma 
mão pousada no meu 

bebé quando lhe mudo 
a fralda.

Vigio o meu filho quando  
ele toma banho e ensino-lhe 

a nadar.

Ponho-lhe um capacete, 
e mostro o exemplo.

Tenho cuidado para não 
me queimar com o ferro 

de passar.

Depois 
de ter apertado os cintos 

da cadeira, dou pequenas 
quantidades de comida de 

cada vez ao meu filho.

Não coloco mobília debaixo das 
janelas para evitar as quedas.

Não uso álcool e estou atento 
às chamas para que não 

fiquem incontroláveis.

Proteger os seus filhos necessita uma  
atenção constante, eis alguns conselhos de 
pais para pais sobre os principais riscos.


