Segurança no Lar

Vale a pena nos preocuparmos ?
As estatísticas mostram que sim !

No Brasil os índices de acidentes domésticos são alarmantes. Morrem
no Brasil da ordem de 12.000 pessoas em acidentes domésticos. Podemos
dividir os moradores de residências em três grupos

Crianças

Jovens e adultos

Idosos

Morrem no Brasil aproximadamente 7.000 crianças por ano ( Fonte
Ministério da Saúde ) dando uma média de aproximadamente 19 crianças
por dia.
Acidentes em domicílio são geralmente evitáveis em cerca de 90%
dos casos e engrossam a estatística de todos os acidentes principalmente
na faixa etária de zero a cinco anos e nos idosos. Pequenos descuidos ou
negligências são responsáveis pela maioria das ocorrências. Crianças são
movidas a curiosidade. Manipular, ingerir, cheirar e repetir os gestos dos
adultos são naturais nessa faixa etária.
Cerca de 75 por cento dos acidentes com idosos acontecem nas suas
próprias casas.

Principais acidentes domésticos:

Crianças: queimaduras com alimentos quentes sobre a mesa ou fogão,
tampo do forno quente, choque elétrico, asfixia com objetos pequenos ou
brinquedos inadequados, queda do alto (janela, móveis, escadarias),
sufocação com sacos plásticos, intoxicação com medicamentos, perfumes e
produtos de limpeza, ferimentos com materiais cortantes domésticos,
mordedura e arranhadura de animais domésticos, uso inadequado de
assentos no carro, afogamento na banheira, intoxicação por gás (cozinha,
banho),
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Jovens e Adultos: queimaduras na cozinha por distração ou falta de
equipamentos de prevenção (Luvas), quedas e fraturas devido a pisos
molhados, choques elétricos, cortes ou lesões por imperícia com o devido
equipamento.

Idosos: quedas e fraturas devido a pisos inadequados, degraus internos,
ausência de corrimões em corredores ou banheiros, escadarias internas
(idosos devem ocupar o piso térreo), intoxicação por automedicação e erros
de dosagem, engasgamentos por alimentos sólidos, afogamentos na
banheira (baixa da pressão arterial dentro da banheira muito quente),
engasgamento por próteses dentárias ou pontes mal ajustadas.

Alguns riscos de acidentes com crianças

Residir em apartamentos em andares altos e não
instalar telas de proteção nas janelas tendo crianças
em casa.

Objetos que possam ser movimentados pela
curiosidade, toalhas, cortinas,etc..

Medicamentos devem ser guardados fora do alcance
das crianças, em lugares altos e, de preferência, em
armários ou caixas bem fechadas

Tomadas sem a devida proteção

Produtos tóxicos e produtos de limpeza guarde estes
produtos em locais inacessíveis a crianças

Nunca deixe crianças sozinhas na cozinha. Guarde
facas e objetos cortantes em locais pouco acessíveis.
Não deixe crianças próximo ao fogão e principalmente
panelas com o cabo para fora do fogão. Tenha
especial cuidado com líquidos quentes, como sopa ou
água a ferver

Consulte o site criança segura
www.criancasegura.org.br
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