CRIANÇAS e as
férias de verão

Atenção. Diversão. Segurança.
Brincadeiras. Cuidado.
Confira um universo de recomendações
para garantir dias tranquilos em uma das
épocas mais esperadas do ano.

Mês de dezembro é sinônimo de início de
férias da criançada.
Esta época, que coincide com o verão, é
oportuna para programar o máximo de
atividades ao ar livre – praia, parque, piscina,
etc.
Para que tudo ocorra conforme planejado,
fazendo com que as férias sejam as mais
divertidas possíveis, mesmo para quem
passará boa parte do tempo dentro de casa,
elencamos alguns cuidados fundamentais.

Seu pequeno seguro em casa
É durante o período de férias que as crianças passam mais tempo em
casa e, muitas vezes,
sem um adulto por perto em tempo integral.
Esse cenário é propício para expor a garotada
a perigosas situações em meio a momentos
de entretenimento e diversão. Por isso, por mais atentos que os pais
sejam, investimentos em casa podem ser determinantes para evitar
acidentes domésticos.
No Brasil, conforme informações do Ministério da Saúde, acidentes
domésticos são a principal causa de morte de crianças de até nove
anos.
Entre as causas mais frequentes estão: riscos acidentais à respiração
como sufocação na cama e asfixia com alimentos, seguido pelos
afogamentos e exposição ao fogo, à fumaça e às chamas.
Veja abaixo algumas medidas que devem ser aplicadas na casa, porém a
supervisão de um adulto junto às crianças não deve ser descartada.

Água

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de colete
salva-vidas, pois a boia de braço pode ser facilmente retirada
pelas crianças e as boias "estilo pneu" não garantem a flutuação
e podem escorregar do corpo do pequeno.

Telas em janela

Quando feitas com material adequado e bem instaladas,
conseguem suportar até 240 quilos, prevenindo quedas em
prédios e casas.

Alarme de piscina

Quando crianças e animais de estimação caem na piscina, um
sistema de controle eletrônico, automaticamente, soa um
alarme.

Protetores

Para quinas de mesa: ajudam a amortecer batidas e evitar
machucados.
Para tomadas: ajudam a diminuir a incidência de choques
elétricos e queimaduras.

Travas

Para fornos ou micro-ondas: mantém a porta de
eletrodomésticos travada.
Para gavetas: evita a queda de objetos.
Para vaso sanitário: impede a abertura da tampa do vaso.
Crianças pequenas podem se afogar com até três dedos de água.
Para armários: dificulta o acesso das crianças a produtos de
limpeza e higiene.

Perigos externos
Quem mora em condomínios deve orientar a criança a não brincar
nas áreas próximas às garagens. Verificar se os equipamentos do
parquinho estão enferrujados ou quebrados também é medida
fundamental.
Em relação às piscinas, não confie tanto na habilidade da criança
para a natação e saiba que capas e alarmes não eliminam
totalmente o risco de acidentes.

Atenção com a água

O uso da piscina e a ida à praia merecem atenção. É no verão
que os acidentes com crianças nesses locais são mais comuns.
Veja os cuidados essenciais que você deve ter na piscina e na
praia:

Piscina

- Nunca deixe a criança sozinha numa piscina ou banheira,
mesmo se for rasa.
- Todas as crianças devem aprender a boiar e nadar. No entanto,
somente após os quatro anos é que se costuma adquirir
habilidades necessárias para ficar na água em segurança.
- Não permita que as crianças nadem em locais de
profundidade desconhecida, como lagos ou rios.
- As piscinas devem ser protegidas com cercas de no mínimo
1,50 m de altura, com uma distância entre as travas verticais de
no máximo 12 cm.
- Não deixe brinquedos dentro ou perto da piscina, pois eles
são os atrativos para crianças pequenas.
- Deixe um telefone portátil perto da piscina, para que não seja
preciso deixar a criança sozinha para atender ou fazer uma
ligação.

Praia

- Sempre que possível, escolha um lugar na praia que seja
protegido por um salva-vidas.
- Não confie na capacidade de nadar do seu filho.
- A supervisão de um adulto é necessária em qualquer
circunstância.
- Não nadar perto de rochas, marinas e portos.
- É preciso tomar cuidado com locais profundos e
aparentemente calmos - uma correnteza pode afastar a
criança da praia.

Cuidados especiais
Com tantas atividades que fogem da rotina, há cuidados
envolvendo exposição ao sol, alimentação e roupas que
também precisam ser levados em consideração.

Sol

O sol é a principal fonte de vitamina D
no organismo. Sem ela, o risco de
contrair doenças é elevado. Por isso, é
benéfico à saúde. No entanto, o excesso
de exposição solar não é recomendado,
principalmente para as crianças. Os
bebês menores de seis meses não
devem ficar expostos diretamente ao
sol. Já as crianças maiores devem usar
protetor solar, com fator de proteção
solar mínimo 30. Evite a exposição
solar entre 10 e 16 horas, devido à
grande incidência de raios ultravioleta.

IMPORTANTE: A aplicação do protetor deve ser
feita 30 minutos antes de sair de casa e reaplicado
conforme informações contidas no rótulo.

Alimentação
O clima quente do verão pede cuidado
redobrado com os alimentos. O ideal é
preparar as comidas em casa e evitar
produtos perecíveis na receita.
Biscoitos e frutas frescas, devidamente
armazenados em bolsas térmicas, são
boas opções para o lanche das crianças.
Garrafinhas de água devem estar
próximas aos preparos.

Roupas
Dias quentes pedem roupas leves e
calçados abertos. Como o calor é mais
intenso nesta estação, há aumento de
sudorese. Tecidos como algodão,
permitem melhor ventilação facilitando
a evaporação do suor. As roupas de
praia como sunga, biquínis e bermudas,
devem ser trocadas assim que possível,
pois devido à umidade pode favorecer o
surgimento de micoses.
IMPORTANTE: sempre que a criança
ficar exposta ao sol, equipe-a com boné.
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