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Oi, meu nome é Tommy. Como é seu 
nome? Sou o cão bombeiro número um. A 
Burn Survivors Throughout The World, 
Inc. (BSTTW) me pediu para ajudar a 
ensiná-lo sobre segurança contra incêndios. 
Conhecer as normas de segurança contra 
incêndios é muito importante na prevenção 

de incêndios e queimaduras.  

À medida que você e seus pais forem lendo o folheto, vão 
encontrar muitas figuras. Peça que seus pais  imprimam as 
figuras para que você possa usar seus lápis de cor para 
pintá-las. Você também 
pode pedir a seus pais que 
façam o download e 
imprimam o Livro para 
Colorir da Burn Survivors 
Throughout The World, Inc. 
sobre Segurança contra 
Incêndio. Você vai se 
divertir colorindo as figuras e 
ao mesmo tempo vai aprender sobre segurança contra 
incêndios. 

A cada ano quase 100.000 crianças iniciam incêndios. 
Incêndios causam danos à propriedade, causam ferimentos 
e morte. Cerca de 100 bombeiros morrem todos os anos 
tentando salvar pessoas de incêndios.  

 



Começar um fogo é muito perigoso. Certifique-se de que as 
normas de segurança contra incêndio estão sendo seguidas 
em sua casa e na escola. É muito importante que você 
escute com atenção seus pais e professores. Faça o que eles 
mandam, bem rápido, durante o treinamento de incêndio. 
Isto vai ajudá-lo a aprender a sair com segurança de casa ou 
da escola. Se houver um incêndio, encontre sua família e 
professores do lado de fora, no local especial que seus pais 
ou professores indicaram.  

A melhor maneira de não se tornar vítima de um incêndio é 
aprender que não se deve iniciar um fogo. O Folheto da 
BSTTW sobre Segurança contra Incêndios para Crianças 
foi preparado para ajudar você e sua família a aprenderem 
as normas de segurança contra incêndios. As normas de 
segurança contra incêndios ensinam a você, sua família e 
amigos a se protegerem para que possam viver muitos anos.  

 



Pinte o Bombeiro para que ele fique pronto para seu 
trabalho. 

 



Segurança na Cozinha 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. Na hora de cozinhar, tenha 

sempre um adulto por perto.  
2. Não se deve brincar na cozinha. 
3. Não toque nas panelas. Elas 

podem estar quentes 
e queimar você.  

4.  Não carregue bebida 
nem comida quente. 
Deixe que seus pais, 
irmãs e irmãos mais 
velhos façam isso 
para você. 

5. Não chegue perto do microondas quando ele 
estiver ligado.  

6. Deixe que seus pais, irmãs e irmãos mais velhos 
tirem comida e bebida quentes do microondas 
para você. 

 
 
 



Segurança ao Comer 
 

Todos nós, até mesmo pais e mães, podemos 
sofrer queimaduras de comidas ou bebidas 

quentes. 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. Comidas quentes Não devem ser 

postas na beirada da mesa.  
2. Não toque em bebidas e comidas 

quentes. O motivo é 
que elas podem cair 
em você e em outras 
pessoas, podendo 
causar queimaduras ou 
morte. 

3. Deixe que sua comida 
esfrie por uns 2 a 3 minutos antes de comer. 
Assim evitará queimar a boca. 

 



Ligue os Números do Caminhão de 
Bombeiros 

 
Peça à sua mãe ou a seu pai que 
imprima esta página. Ligue os 
números do caminhão de bombeiros e 
se desejar, pinte o caminhão.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuidados na Banheira 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. Quando você quiser tomar banho 

de banheira, sempre avise sua 
mãe ou pai antes de entrar na 
banheira.  

2. Não entre na banheira se um de 
seus pais não estiver junto com 
você. 

3. Você deve pedir a sua mãe ou a seu pai, a 
alguma irmã ou irmão mais velhos que ponham 
4 ou 5 dedos de água fria na banheira antes de 
acrescentar água quente. Se a água quente for 
colocada na banheira em primeiro lugar, as 
peças de plástico e/ou metal da banheira poderão 
ficar quentes por muito tempo mesmo que 
depois seja acrescentada água fria. Se você 
entrar na banheira com a água quente demais, 
poderá queimar seu corpo.  

 
 
 
 



Cuidados na Banheira  
Continuação 

 
4. Deixe que um de seus pais, ou um irmão ou irmã 

mais velhos mostrem para você o que fazer  
 
 
 
 
 
 

 
 

para testar a temperatura da água. Basta colocar 
seu cotovelo na água por alguns segundos. 

5. Entre sempre pela parte mais rasa da banheira. 
Assim, você entrará pelo lado em que a água é 
menos quente. Isto evitará queimaduras. 

6. Não ponha água muito quente na banheira. Água 
muito quente pode causar queimaduras. 

7. Nunca faça brincadeiras brutas na banheira. 
Alguém poderá se machucar. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detectores de Fumaça 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. Detectores de fumaça são 

muito importantes.  
2. Detectores de fumaça indicam 

que há fumaça antes que o 
fogo fique fora de controle. 

3. Verifique se um adulto testa freqüentemente 
os detectores de fumaça. Muitos detectores 
de fumaça funcionam com pilhas. As pilhas 
dos detectores de fumaça devem ser 



substituídas duas vezes ao ano. Se as pilhas 
ficarem fracas, o detector de fumaça não vai 
funcionar.  

4. Em sua casa há um detector de fumaça fora 
da área dos dormitórios?  

5. Peça educadamente a um adulto que limpe 
os detectores de fumaça com freqüência. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



Evite Queimaduras por Eletricidade 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. Nunca deixe expostos cabos e 

fios elétricos desencapados. 
2. Desligue sempre todos os 

eletrodomésticos e deixe que 
esfriem antes de guardá-los em 
lugar seguro. 

3. Não ponha 
papéis, roupas, 
toalhas, lenços 
de papel ou 
qualquer coisa 
inflamável 

sobre aquecedores elétricos, 
fogões elétricos ou a gás. 

4. Não toque em fios e cabos 
elétricos. 

5. Não coloque fios ou cabos 
elétricos na boca. Isto pode causar queimaduras 
muito sérias e possivelmente a morte.  

 
 



 



Cigarros, Isqueiros & Fósforos 
 
 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. Se você achar cigarros acesos em 

qualquer lugar, dentro ou fora de 
casa, não toque neles. Peça a um 
adulto para apagar o cigarro para 
que não inicie um incêndio.  

2. Não brinque com fósforos. 
3. Se você achar fósforos ou isqueiros, avise um 

adulto. 
4. Fique longe de amigos que brincam com 

fósforos e isqueiros. Eles podem iniciar 
incêndios, destruir casas, machucar a si próprios 
e muitas outras pessoas. É melhor você se 
afastar deles.  

5. Se você vir outras crianças brincando com 
fósforos ou isqueiros, avise um adulto. Assim, 
poderá salvar muitas vidas e propriedades. 

 
 

 



Possíveis Explosões 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. Pergunte a seus pais se há algum fogão, lareira 

ou aquecedor elétrico ou a gás 
em sua casa. Se responderem 

que sim, e 
você sentir 
cheiro de gás, 
NÃO 
ACENDA LUZES NEM 
QUALQUER APARELHO 
ELÉTRICO. Isto poderá 
iniciar um incêndio.  

2. SAIA IMEDIATAMENTE. 
3. LIGUE PARA 911 (nos Estados 

Unidos) ou 193 (no Brasil) JÁ 
FORA DE CASA. 

 
 
 
 

 
 



Possíveis Explosões  
Continuação 

 
4. Saia da casa ou prédio. Um membro da família 
ou alguém na casa ou prédio deverá ficar 
encarregado de chamar os bombeiros. 
 
 
 

 
 
 
 



Dicas de Prevenção de Incêndios 
 

O Bombeiro Tommy Pede que Você  
se Lembre do Seguinte: 

 
1. A prática leva à perfeição. Você e 

sua família devem planejar rotas 
de fuga para sair de casa se 
houver um incêndio. Todos os 
membros da família devem 
treinar duas ou três rotas de fuga 
alternativas para sair da casa com segurança. 
Além disso, vocês devem aprender a melhor 
maneira de esperar pelos bombeiros no caso de 
não conseguirem sair de casa durante um 
incêndio. 

2. Deve haver sempre pelo menos 1 extintor de 
incêndio em cada andar da casa, que poderá 

ajudar a apagar um fogo 
pequeno. 

3. Deve haver um detector de 
fumaça em cada aposento da 
casa. 

4. É importante usar pijamas, camisolas e roupas 
de cama de algodão.  

 
 



Dicas de Prevenção de Incêndios 
Continuação 

 
5. Mantenha as tampas de todos os recipientes de 

líquidos inflamáveis ou de AEROSOL 
firmemente fechadas. Guarde-os em local fresco 
e bem ventilado, longe de fagulhas.   

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedimentos de Emergência em caso 
de Incêndio 

 
O Bombeiro Tommy Pede que Você  

se Lembre do Seguinte: 
 
 

1. Você e sua família devem 
desenvolver um Plano de Fuga e 
treiná-lo muitas vezes.  

2. Planeje sempre 2 rotas de fuga para 
sair de casa se houver um incêndio. 
Assim você terá mais chances de 
escapar com segurança.  

 

 
 
 



Procedimentos de Emergência em caso 
de Incêndio 

Continuação 
 
 

3. Uma vez do lado de fora da casa, NÃO ENTRE 
novamente. Espere por sua família e pelos 
bombeiros do lado de fora.  

4. Quando você ouvir o sinal do detector de 
fumaça, saia de casa. Muitas vezes as pessoas 
não percebem o fogo até que aumente tanto que 
impeça a saída de casa. 

5. Para evitar a fumaça você deve permanecer junto 
ao chão. Rasteje como a pessoa na figura.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Procedimentos de Emergência em caso 
de Incêndio 

Continuação 
 
6. Respire através de um pano molhado que cubra 

sua boca e nariz.  
7. Se houver fogo e/ou fumaça impedindo a saída, 

você deve fechar a porta do quarto onde estiver. 
Coloque um pano cobrindo a fresta da porta 
junto ao chão. Isto vai dificultar a entrada da 
fumaça no quarto.   
Se houver um modo de sair com segurança, saia 
da casa. Se não puder fugir, chame os bombeiros 
e espere. 

8. Se você estiver em um quarto com janela, fique 
perto da janela mas não a abra a menos que o 
quarto esteja cheio de fumaça. Espere que o 
bombeiro o ajude a sair.  

 
 
 
 
 
 
 
      



Procedimentos de Emergência em caso 
de Incêndio 

Continuação 
 
9. Se o fogo for pequeno e não for elétrico, tente 

apagá-lo com um extintor de incêndio ou com 
água. 

10. Não tente apagar fogo alto ou forte. Será 
mais seguro que você e sua 
família saiam de casa e 
chamem o corpo de 
bombeiros. Tente não 
inalar a fumaça e os gases. 
Fumaça pode provocar 
morte. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



O que Fazer para Ajudar Alguém com 
Queimaduras? 

 
O Bombeiro Tommy Pede que Você  

se Lembre do Seguinte: 
 

1. A pessoa que estiver em chamas 
deverá Parar, Deitar e Rolar 
(PDR). A figura abaixo o ajudará 
a 

aprender a fazer isso. Se a pessoa não conseguir 
fazer isso sozinha, você pode ajudá-la a 
PARAR, DEITAR E ROLAR. Isto pode salvar a 
vida de alguém. 

2. Depois que o fogo estiver apagado, se houver 
tempo antes da chegada dos paramédicos, você 
pode esfriar a queimadura com bastante água 
fria. Suavemente derrame água fria sobre as 
áreas do corpo que estiverem queimadas por 10  



O que Fazer para Ajudar Alguém com  
Queimaduras? 

Continuação 
 

a 15 minutos. Se qualquer peça de roupa estiver 
grudada ao corpo, não tente removê-la. 

3. Cubra o corpo com uma toalha ou lençol limpo e 
procure atendimento médico imediato. 

4. Não aplique cremes, ungüentos, desinfetantes, 
manteiga, óleos ou gelo.  

5. Não coloque nada sobre a área queimada exceto 
um pano limpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 

 



 

Abaixo segue a Lista da BSTTW para 
Segurança contra Incêndios. Esta lista 
consta de muitas perguntas. As 
perguntas e respostas vão ensinar o 
que você e sua família devem ou não 
fazer. O bombeiro Tommy lhe pede o 
favor de imprimir a Lista da BSTTW 
para Segurança contra Incêndios. 
Então, você e seus pais, irmãos e irmãs devem se reunir, 
ler e responder a cada uma das perguntas. A seguir, 
todos vocês devem verificar se alguma pergunta foi 
respondida com um NÃO. Se vocês encontrarem alguma 
pergunta cuja resposta tenha sido NÃO, converse com 
seus pais e veja o que pode ser feito para resolver o 
problema de modo que a resposta seja sim.  
Trabalhando junto com seus pais, irmãos e irmãs, sua 
casa ficará livre de incêndios. 

 

 

 

 

 

 

 



Lista da BSTTW sobre Segurança contra 
Incêndios                                       Responda as perguntas da lista junto com seus 

pais e descubra se sua casa está segura contra incêndios. 

  Lista da BSTTW para Segurança contra Incêndios SIM NÃO
1. Sua casa possui alarme contra fumaça e fogo em todos os andares?   
2. Em sua casa há pelo menos 1 extintor de incêndio em cada andar?   
3. Se houver garagem, há um extintor de incêndio lá?   
4. No andar mais alto de sua casa há um alarme de monóxido de 

carbono? 
  

5. Seus pais verificam uma vez por mês as pilhas dos alarmes de 
fumaça e fogo? 

  

6. Há no máximo dois itens ligados a cada uma das tomadas elétricas 
de sua casa? 
         ---Olhe todas as tomadas elétricas antes de responder esta 
pergunta.  

  

 Lista da BSTTW para Segurança contra Incêndios SIM NÃO
7. O fio de algum eletrodoméstico apresenta sinal de desgaste?  

         --- Isto é muito importante porque fios gastos podem causar 
incêndio. 

  

8. Há algum fio elétrico coberto por tapetes ou pregado no chão ou nas 
paredes?  
         --- Isto pode danificar os fios elétricos.  

  

9. A lareira tem uma tela de proteção e as velas estão em castiçais? 

  

 

  

 
10. Vocês têm lareira em casa?     
11. Se a resposta à pergunta #10 for sim, a lareira tem uma tela de 

proteção?     

12. Fósforos e isqueiros são mantidos fora do alcance de crianças 
pequenas? 

  

13. Todos os líquidos inflamáveis da casa são guardados em recipientes 
bem fechados? 

  

14. Os recipientes de gasolina são guardados fora da casa?   
15. Jornais e panos molhados em óleo são jogados fora corretamente?   
16. Na cozinha, os pegadores de panela, toalhas e outros itens 

inflamáveis ficam longe do fogão? 
  

17. Seus pais ficam na cozinha enquanto a comida está sendo cozida?    
18. Há um extintor de incêndio na cozinha?   
19. Seus pais impedem que você brinque na cozinha quando a comida 

está sendo cozida? 
  

20. Em sua casa há um detector de fumaça fora da área dos dormitórios? 

 

 

 

 



21. A área em volta do aquecedor de água é bem organizada e limpa?   
22. O porão, a garagem e o sótão são bem limpos e organizados com 

freqüência? 
  

23. Se alguém da família fuma, ele/ela usa o cinzeiro?   
24. Se alguém da família fuma, ele/ela fuma na cama?   
25. Se há fumantes em sua casa, eles sempre apagam os cigarros, 

charutos e cachimbos? 
            --- Pode-se iniciar um incêndio se os cigarros, charutos ou 
cachimbos não forem apagados corretamente. O modo mais seguro é 
sempre usar um cinzeiro. 

  

26. Você sabe e treina o Pare, Deite e Role?   
27. Sua família tem um Plano de Fuga para sair da casa se houver um 

incêndio? 
  

28. Você e sua família treinam o Plano de Fuga pelo menos uma vez por 
mês? 

  

29. Vocês têm uma etiqueta colada no aparelho telefônico com os 
números de telefone de emergência? 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A Família está Segura & Fora da Casa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Você poderá aprender mais sobre segurança contra 
incêndios colorindo o Livro para Colorir da BSTTW 
sobre Segurança contra Incêndios e fazendo 
perguntas a sua mãe e a seu pai. Peça a seus pais que 
façam o download do Livro para Colorir da BSTTW 
sobre Segurança contra Incêndios do site 
www.burnsurvivorsttw.org/ 
 
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda da 
BSTTW, peça a seus pais que entrem em contato 
com a BSTTW pelo email 
bsttw@burnsurvivorsttw.org, pelo telefone 866-712-
6164 or 936-647-2256 ou pelo correio no seguinte 
endereço: 
 
                 BSTTW 
                 16193 Lone Star Ranch Drive #102 
                 Conroe, Texas 77302 
                 USA 
 
Nenhuma das informações fornecidas por Burn 
Survivors Throughout The World, Inc. (BSTTW) 
deve ser interpretada como Orientação Médica, 
Diagnóstico ou Tratamento.  Para Orientação 
Médica, Diagnóstico ou Tratamento, é favor procurar 
um profissional registrado de saúde física ou mental. 
 
 



A BSTTW gostaria de agradecer as seguintes pessoas 
e empresas pela ajuda que cada uma delas ofereceu à 
BSTTW durante a produção dos Folhetos de Normas 
de Segurança contra Incêndios da BSTTW. 
 
Michael Appleman: Principal Executivo da BSTTW, pelo 
texto em inglês, ilustrações e criação dos Folhetos de 
Normas de Segurança contra Incêndios da BSTTW. 
 
Nguyen Thi Dieu Tran: Vice-Presidente da BSTTW, por 
ajudar a produzir todos os Folhetos de Normas de 
Segurança contra Incêndios da BSTTW. 
 
Ariel Gonzalez: Diretor da BSTTW no México, por 
participar da criação dos Folhetos de Normas de Segurança 
contra Incêndios da BSTTW. 
 
Delores Lekowski: Voluntária da BSTTW e Principal 
Executiva de The Hurting Angels, por ter participado da 
criação dos Folhetos de Normas de Segurança contra 
Incêndios da BSTTW. 
 
M. Celina Neves: Voluntária da BSTTW que traduziu as 
informações sobre segurança contra incêndios do inglês 
para o português. 
 
 
 
 

 



INFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS E 
LICENCIAMENTO 

  

Todas as composições, projetos, ícones, músicas, textos, citações, trilhas 
sonoras, e todos os outros materiais e informações estão licenciados para 
Burn Survivors Throughout The World, Inc., também conhecida como 
BSTTW.  
 
Burn Survivors Throughout The World, Inc. (BSTTW) detém 100% da 
propriedade & direitos autorais. 
  
É permitido usar as informações e canções do Folheto de Normas de 
Segurança contra Incêndios da BSTTW e do CD de Normas de Segurança 
contra Incêndios da BSTTW com objetivos educacionais e para informação 
da família. Não é permitido copiar o CD de Normas de Segurança contra 
Incêndios da BSTTW sem o consentimento por escrito da Burn Survivors 
Throughout The World, Inc.. Não é permitido usar qualquer das 
informações, projetos, ícones, nomes, citações, composições musicais, 
trilhas sonoras, nem qualquer produção musical e/ou audiovisual como 
filmes, programas de televisão, anúncios, websites, videogames, ou outra 
produção de mídia, sem o consentimento por escrito da Burn Survivors 
Throughout The World, Inc.. É proibido vender o Material de Segurança 
contra Incêndios da BSTTW, inclusive o CD de Normas de Segurança 
contra Incêndios da BSTTW, sem o consentimento por escrito da Burn 
Survivors Throughout The World, Inc..   
  
É estritamente proibido copiar, duplicar, revender ou comercializar o CD de 
Normas de Segurança contra Incêndios da BSTTW.  Isto inclui fazer cópias 
do CD de Normas de Segurança contra Incêndios da BSTTW no seu próprio 
CD-ROM, em CD-ROM profissional ou CD-ROM de empresa, CDA, DVD, 
DVD-R, qualquer forma de mídia de gravação magnética ou óptica, ou de 
qualquer forma que seja considerada inadequada pela Burn Survivors 
Throughout The World, Inc. em conformidade com este contrato, leis 
nacionais e internacionais.  
  
Se você tiver conhecimento de qualquer uso ou distribuição não-autorizada 
do Folheto de Normas de Segurança contra Incêndios da BSTTW e/ou CD 
de Normas de Segurança contra Incêndios da BSTTW, deverá 
imediatamente notificar a Burn Survivors Throughout The World, Inc. por 
escrito, no endereço constante da lista. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BSTTW 
16193 Lone Star Ranch Drive #102 

Conroe, Texas 77302 


