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Cuidado com os acidentes domésticos
Segundo Ministério da Saúde, 22 mil crianças e adolescentes
morrem por ano de "causas externas", como quedas e
queimaduras na própria casa on	.nnanzr

COMO EVITAR
PROBLEMAS
• Exerça uma "vigilánch

permanente sobre as crinças

• Mantenha afastados objetos
penosos comoamiasde fogo,
facas, giletes, canivetes e
õ,stmmentosco,tantes, assb?,
como medicamentos esubstânSs
químicas

- Nunca coloque substáno'as tóxicas
emre4oténtesinpróprios. De&e-as
sempre emseusreciientes
ongiiai, poipodanser
ccntund,dascomsucos,

gecantes. etc

• Mantenha as cnnças afastadas
de reoientescoma'gua ou
alimentos muito quentes eda
cozinha, oidenomSmente norte
o maiornúmero de acidentes

a Evite brinquedos que possam
causaraoientes (com bordas
cortantesoupont;àgudos)

- Proteja as tomadas e não deixe a
fiação elétrica exposta

• Proteja as janelas da residência
com telas e gales. Piscinas
de vem permanecercercadas ou
cobertas com redesapropndas

Da esquerdo para a direita:
Vênia, Ano Lusa e Gabriel

j'1%s acidentes domésticos podem causar mui-
ta dor de cabeça a pais desavisados, e

prevenir esses contratempos é mais fácil do
que se pensa. Pequenos descuidos provocam!
muitas vezes, graves conseqüências para as ví-
timas. Segundo dados de 1995 do Ministério
da Saúde, 22 mil crianças e adolescentes na
faixa etária de até 19 anos morrem, a cada ano
no País, das chamadas causas externas', que
englobam vários tipos de ocorrências (quedas,
queimaduras, afogamentos, intoxicações, aci-
dentes de trânsito e outras). Grande parte des-
ses acidentes acontece no lar.

Segundo pediatra Orestes Braz Petrilio, do
Serviço Médico, os mais comuns são as quedas,
que podem causar sérias contusões, e as quei-

VvVaManadeOliveira, recepcionista do Servi-
ço Médico, conta que já passou momentos

diuiceis com seus filhos Gabriel e Ana Elisa, que
hoje estão com 14 e 13 anos, respectivamen-
te. Segundo ela, o mais velho tinha seis anos
quando se queimou com gordura. "Foi terrí-
vel. Eu estava fritando batata, e a gordura quente
caiu sobre a mão do Gabriel. Ele teve queima-
duras de até 3 0 grau e precisou fazer enxerto
de pele. Tivemos sorte, já que o acidente não
deixou seqüelas", comenta a servidora.

Pouco tempo depois, Vânia Maria conta que
passou, novamente, por um grande susto. "Ti-
nha acabado de passar roupa e desliguei o fer-
ro. Minha filha, que estava com cinco anos,

colocou o dedo na toma-
da e acabou levando um
choque de 220 volts", re-
lata. De acordo com a
servidora, o choque foi
tão forte, que a menina
chegou a dar um pulo e
caiu na cama. "Ela gritava
muito. Corremos para o

- hospital e, felizmente,
nada de mais grave aconteceu. Foi uma situa-
ção comphcada", recorda.

maduras. Muitos acidentes ocorrem na cozinha,
um local que deve ser proibido para as crianças.
Os servidores que têm filhos menores devem

tomar cuidado também para que eles não se apro-
ximem de líquidos e alimentos quentes', orienta.
O médico avisa ainda que toda atenção é pouca.
Crianças devem ser permanentemente vigiadas.

Um descuido pode ser perigoso', diz.
Adaptações - Ira o pediatra, a melhor manei-
ra de evitar acidentes domésticos é adaptar a resi-
dência às crianças. Os pais podem afastar dos lo-
cais de circulação os móveis pontiagudos, colo-
car grades nas janelas e proteção nas escadas.
"Os problemas são previsíveis e, muitas vezes,
provocados por pequenos detalhes que não são
observados", conclui.

Conselho - A servidora lembra que as crian-
ças são inconseqüentes e não têm noção do
perigo. "Não pode haver nenhuma distração.
Pais e responsáveis devem estar sempre aten-
tos ao que elas estão fazendo. Foi uma lição que
aprendi", ressalta.

Projeto enfatiza

prevenção

stá tramitando na Assembléia, em 20tur-
ii no, o Projeto de Lei (PL) 1.584/97, do
deputado Adelmo Carneiro Leão (PT), que ins-
titui a Campanha Estadual de Prevenção de Aci-
dente Doméstico. A proposição tem o objetivo
de reduzir o número (e a gravidade) desses aci-
dentes, por meio da divulgação dos principais fa-
tores que os causam, além dos primeiros proce-
dimentos recomendáveis para amenizar danos
maiores às vítimas. A campanha será feita em
órgãos públicos estaduais, escolas, hospitais e
centros de saúde. A divulgação acontecerá por
meio de propaganda nas emissoras de rádio e
televisão, palestras, produção de material
audiovisual, cartazes e folhetos educativos.

Servidora já passou aperto com os filhos
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