
fique sempre atento a classificação
dos fogos de artifício

em caso de acidente:

REALIZAÇÃO:

•  Nunca se automedique, procure por um 
 Centro de saúde especializado;

•  Acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone
 193 ou o SAMU de sua cidade pelo 192;

•  Lave queimaduras com água fria ou soro 
 fisiológico e envolva com um pano úmido.

CLASSE A: Venda livre; 
CLASSE B:  Venda permitida somente 
 para maiores de 16 anos; 
CLASSE C:  Venda permitida para maiores 
 de 18 anos; 
CLASSE D:  Venda permitida somente para
 profissionais que possuem licença.

TUDO O QUE 
VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE 
FOGOS DE 
ARTIFÍCIO

APOIO:

I N F O R M A T I V O

Atenção! Os fogos de artifício 
podem causar graves acidentes



Vai começar a temporada 
de eventos e comemorações 
em todo o Brasil. 
As Festas Juninas e a Copa 
do Mundo se aproximam e, com eles, 
o espetáculo dos fogos de artifício.

As Entidades Médicas (Conselho Federal de Medicina - CFM, Sociedade Brasileira de Cirurgia da 
Mão - SBCM e a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – SBOT) se unem para 
alertar sobre os riscos e perigos desses artefatos. Uma brincadeira não pode se transformar em 
um trauma! Todo cuidado é pouco! 
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2008 e 2016, quase 5000 pessoas se acidentaram e outras 
200 morreram em função do uso inadequado de fogos de artifício. Tradicionalmente, no mês de 
junho acontece quase 1/3 dos acidentes registrados em um ano. 
É quando se intensi�cam as campanhas de prevenção às queimaduras, principalmente em função 
dos fogos de artifício, dos balões e fogueiras presentes nas festas. É isto que faz crescer o número 
de acidentes com queimaduras em todo o país.
A venda da maioria destes artefatos é proibida para menores, mas quase 25% dos feridos por fogos 
de artifício no Brasil têm menos de 18 anos. Levantamento do CFM mostra que 45% dos acidentados 
têm entre 19 e 59 anos e quase 30% têm mais de 60 anos. Os ferimentos mais comuns são no rosto 
e nas mãos.
Crianças não devem jamais brincar com este tipo de artifício e, os adultos, se puderem evitar 
o uso é mais seguro. O recomendado é que somente pessoas treinadas utilizem os fogos de arti�cio.

Con�ra sempre a
data de validade do
produto. Não aceite
produtos vencidos

Veja se o artefato
escolhido possui

o certi�cado 
de garantia

Opte por artefatos
que venham com

base de encaixe para
ser �xado no chão

SIGA ESTAS ORIENTAÇÕES 
E NÃO CORRA RISCOS: 
Vou comprar fogos de artifício, que cuidados devo tomar?

Como devo soltar 
os fogos de artifício? 

Escolha sempre os 
artefatos menos 
explosivos e de 
fácil manuseio

Fique a uma 
distância mínima 

de 30 metros 
do local

Certi�que-se 
que não existam 

substâncias in�amáveis 
nas redondezas

Fique 
longe da rede 

elétrica

Sempre ao ar 
livre, nunca em 

recintos fechados


