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A sua criança tem um FASCÍNIO pelo fogo? 
Muitas crianças, e em particular rapazes, podem desenvolver um interesse pelo fogo ou brincar com isqueiros ou 
fósforos numa determinada altura. 
Os profissionais de saúde acham que um interesse pelo fogo nas crianças é bastante normal mas deve ter cuidado 
para assegurar que a sua criança não se queima nem danifica alguma coisa como resultado desta curiosidade. 

Há muitas razões para as crianças provocarem um incêndio, algumas delas incluem: 
! A curiosidade e o fascínio são aceitos como parte da aprendizagem comum de comportamento 

! Algumas crianças poderão iniciar incêndios como parte de busca de atenção individual 

! A pressão exercida por outras crianças pode influenciar o início de um incêndio 

! Infelizmente algumas crianças que estejam consumidas por fúria ou vingança podem provocar incêndios 

! Algumas crianças têm um sentido de travessura maldosa que inclui pegar fogo 

! Os profissionais de saúde avisam que uma pequena percentagem de crianças tem um fascínio mórbido pelo 
fogo que necessitará de tratamento de um profissional de saúde  

Frequentemente, as crianças desconhecem que uma chama pequenina pode 
transformar-se num incêndio perigoso. 

O que pode fazer para evitar que a sua criança desenvolva um fascínio pelo fogo? 
! Instale detectores de fumos e teste-os regularmente juntamente com a família e mude as baterias anualmente 

! Envolva as suas crianças na elaboração de um plano de fuga familiar e pratique-o em conjunto, regularmente 

! Guarde sempre os fósforos ou isqueiros num lugar seguro. As crianças subirão para chegar até eles 

! Ensine às suas crianças que o fogo não é um BRINQUEDO mas que é uma FERRAMENTA útil para cozinhar ou 
aquecer quando usado com segurança e responsabilidade pelos adultos 

! Não peça às crianças para irem buscar os fósforos ou isqueiros para si.  As crianças aprendem pelo exemplo e 
muitas vezes imitam o comportamento dos adultos 

! Encoraje as crianças a entregarem-lhe quaisquer fósforos ou isqueiros que encontrarem e elogie-os por agirem 
de maneira responsável 

! Não ignore provas de brincadeiras com fogo tais como queimaduras nas roupas ou fósforos ou isqueiros nos 
bolsos 

! Assegure-se que crianças pequenas são vigiadas todo o tempo 
SE TIVER DÚVIDAS SOBRE O FASCÍNIO DE UMA CRIANÇA PELO FOGO, 

EM NSW LIGUE 1800 600 700 OU NO ACT LIGUE 6207 9032 
PARA MAIS INFORMAÇÃO CONTACTE O SEU POSTO LOCAL DE BOMBEIROS OU CENTRO DE 

CONTROLO DE INCÊNDIOS 
ou visite: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au ou  www.esa.act.gov.au 

 

DICAS DE SEGURANÇA CONTRA FASCÍNIO PELO FOGO 
• Ensine às crianças mais crescidas como usar fósforos e fogo com segurança, e explique-lhes a importância de 

lidar com o fogo somente na presença de adultos 

• Esteja ciente que crianças pequenas podem brincar com o fogo nos seus quartos 

• Se estiver a dormir, não cheirará o fumo e na realidade, o fumo tornará o seu sono mais profundo 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 
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